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Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, i lokal Borgstena, torsdagen den 

13 juni 2019 kl. 12:30. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

mellan 12:30-13:30 följt av nämndsammanträde som startar 14:00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

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

ida.westin@boras.se 

 

Partigruppmöten för politisk beredning 

Mitt-S-samverkan träffas tisdagen den 11 juni 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 10 juni 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 11 juni. Meddela eventuellt förhinder 
till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 
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Uppdrag i Budget 2019: Utreda möjligheten att erbjuda 

30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 

föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad utredning avseende möjligheten att 

erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller 

arbetslösa och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 

barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 

presenterar fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 

förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 

personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 

30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell, 

som tidigare använts under stadsdelstiden i över 10 år för att få fram behovet av 

antal årsarbetare pedagogisk personal i verksamheten. Vidare förs det i 

utredningen resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers 

storlek samt möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 mnkr. Detta om 

samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa skulle välja 

att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. Eftersom samtliga 

vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta men uträkningarna är baserade 

på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för 

att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 
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vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 

det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 

den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 

den ansträngda personalsituation som råder medför en utmaning.  

I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 

med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 

med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämna 15 

timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 

att vårdnadshavare med behovsanställning kommer att omfattas.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och 

arbetslösa, 2019-05-13.                        

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige   
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 

barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 

presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 

förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 

personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 

30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 

Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 

behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 

resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 

möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 

Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 

uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 

av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 

Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 

till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-

82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 

medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 

medför en utmaning.  

 

I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 

med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 

med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 

timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 

att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

1 Inledning 

Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 

Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas.   

 

Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 

som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 

vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 

ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 

tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 

kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 

 

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 

förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 

förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 

timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 

Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 

2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 

vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 

utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 

kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 

placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 

kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 

skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 

hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 

stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 

verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 

eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 

konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-05-13 
      

      
Sida 

5(13) 

 

Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Underlag för utredningen har även inhämtats från biträdande rektorer, 

verksamhetschefer samt chefer för ekonomi-och HR-funktionerna.  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 

att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 

plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 

förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 

barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. 

 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 

som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 

barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 

med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 

vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 

samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 

lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 

var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 

förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 

innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  

 

Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 

går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 

barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 

barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 

kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 

uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 

lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 

utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 

familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 

stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 

kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 

förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

 Regler och villkor för förskola inom Borås Stad 

Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 

Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 

omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 

förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 

barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 

till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 

på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 

förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 

sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 

vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 

individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 

Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 

placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 

olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 

återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 

förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 

av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 

timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 

ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 

förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 

betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 

Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 

antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 

befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 

barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 

främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 

den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 

Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 

Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 

är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 

på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 

Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 

frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 

kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 

Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 

Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 

stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 

arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 

mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 

optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 

att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 

handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 

annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 

yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 

även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 

innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 

personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 

kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 

visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 

tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. 

 Barngruppens storlek  

Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 

att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 

Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 

snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 

förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 

förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 

barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 

och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 

vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 

något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 

utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 

bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 

forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 

gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 

hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 

förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 

att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 

att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 

påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 

vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 

5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 

huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 

måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 

förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 

sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 

deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 

grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 

Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 

bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 

planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 

kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 

möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 

undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 

För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 

timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 

personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 

högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 

mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 

vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 

nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 

1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 

pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 

kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 

årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 

personalbehov  

jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 

h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 

timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 

37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 

så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 

timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 

uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 

och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 

dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 

vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 

att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 

timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 

Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 

som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 

vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 

sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 

personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 

Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 

socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 

positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 

sociala utveckling samt skolmognad.   

 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 

vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 

möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 

Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 

går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 

vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 

scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 

vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 

det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 

den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 

den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  

 

Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 

föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 

även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 

timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 

vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 

behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 

timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 

vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 

medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 

då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 

rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 

eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 

En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 

verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 

det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 

rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 

rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 

signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 

kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 

att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 

efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 

medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 

fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 

beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 

som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 

gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 

vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 

exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 

dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 

med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 

storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 

barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 

måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 

uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 

det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 

påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 

Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 

i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 

skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 

förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 

blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 

här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 

pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 

samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 

barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 

uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 

personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 

utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 

ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 

nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 

Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 

förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 

Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 

lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 

medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 

tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 214 Dnr KS 2018-00038 1.2.4.1 

Budget 2019 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separata bilagor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 

Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 
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att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet under perioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om 
anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under 
förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger 
vad som avsatts i budgeten. 

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst  
5 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kronor per ärende. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för 
lokal utveckling. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kronor till särskilda 
lönesatsningar. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kronor avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kronor för start av 
en familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019.  

 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Per Månsson 
(M,) Lisa Berglund (KD) och Anna Christensen (M) till förmån för 
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD) och Eva Eriksson (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Mot beslutet reserverar sig Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja, (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Lisa Berglund (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.       
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Sammanfattning av ärendet     

Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 129,1 mnkr. 
Mellan 2018 och 2019 ökar nettokostnaderna med 206,9 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 240,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 369,1 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2018 på 3,6 %. Skatteunderlaget 
enligt 2018 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna 
inkomståret 2017, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings 
bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomst-
ökningarna åren 2018 och 2019. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % 
beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 156,3 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp 
till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 262,8 mnkr. Summan inkluderar 
även kostnadsutjämning, LSS utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr och inkluderar inte längre någon 
planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB. Nivån kan upprätthållas 
trots fortsatt låga marknadsräntor men kompenseras av en högre 
internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några 
extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat 
också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2019 på 
600 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av 
anläggningstillgångarna med 360 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 60 mnkr. Sammanlagt beräknas 
tillgångarna totalt öka med 300,0 mnkr.   

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 507   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 
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Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 

 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet underperioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om 
anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under 
förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger 
vad som avsatts i budgeten. 
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att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för 
oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst  
5 000 000 kr. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kr per ärende. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal 
utveckling. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr till särskilda 
lönesatsningar. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kr avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kr för start av en 
familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019. 

 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till ett alternativt förslag från 
Moderaterna/Kristdemokraterna. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Vänsterpartiet. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till ett alternativt förslag till 
taxor och avgifter. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till ett antal tilläggsyrkanden.        

 Yrkanden    

Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Malin Carlsson 
(S), Jan Idehed (C), Alexander Andersson (C), Sofia Bolin (S), Anne-Marie 
Ekström (L), Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), Marie 
Samuelsson (S), Per Carlsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Andreas Cerny (L), 
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Christina Waldenström (MP), 
Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP) och Karl-Erik Nilsson (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens budget. 
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Ulrik Nilsson (M), Anna  
Christensen (M), Lars-Gunnar Comen (M), Lisa Berglund (KD), Magnus Sjödal 
(KD), Marie Friden (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Ulf Sjösten 
(M), Pirita Isegran (M), Martin Nilsson (M), Birgitta Bergman (M), Hans 
Gustavsson (KD) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
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Andreas Exner (SD), Tomas Brandberg (SD), Kristian Silbvers (SD), Leif 
Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD), Olle 
Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Niklas 
Hallberg (SD) och Eva Eriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag.  

 
Ida Legnemark (V), Stefan Lindborg (V), Anne Rapinoja (V), Peter Wiberg (V) 
och Inger Landström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.  
 
Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att 
investeringsbudgeten för 2019 kompletteras med att projektering av om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad 
av 4,5 miljoner kronor. 
Att investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 
2019 under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av 
beloppet flyttas till 2019. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 2, 19, 21, 27, 32, 52, 71, 72, 77, 
81, 90, 91, 98, 109, 111, 112a, 115, 132, 135, 137, 139 och 146. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 7, 9, 30, 36, 59, 81, 98, 135 
och 137. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 21, 32, 71, 77, 90, 109, 
112a, 119, 123 och 132 samt avslag på tilläggsyrkandena 23, 44, 60, 118, 131 
och 143. 
 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens 
budgetförslag och dels till Sverigedemokraternas budgetförslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
Kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej;” vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag”. 
 
Omröstning, se voteringslista 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 11, 20 avstår: 
 
Bifalla Kommunstyrelsens budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen (sid 50) 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under alla nämnder 

1. ”Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara 
med anställda i Borås Stad” (M, KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

2. Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

Ändras till: 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande  röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 56 röster mot 6, 11 avstår: 
 
Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas  

Ändras till: Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. 
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3. Indikatorn ´” Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att driva företag i sin 
kommun”  

Ändras till: 

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen ska överstiga 
4,0 och därmed gå från betyg godtagbart till bra. Målvärde blir 3,7 år 2019 
och 4,1 år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

4. I samverkan med berörda aktörer ska åtgärder vidtas för att öka 
tryggheten på brottsutsatta platser (M, KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 5. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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AB Bostäder AB, Viskaforsbostäder, AB Toarpshus, AB Sandhultsbostäder och 
Fristadsbostäder AB – nytt uppdrag 

 

5. De kommunala bostadsbolagen ska ges möjlighet att sälja fastigheter för 
att kunna finansiera nyproduktion (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 6. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

6. De kommunala bolagen AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder ska 
slås samman med, eller bli dotterbolag till, AB Bostäder i Borås (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 7. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

7. Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. (M,KD) 

 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

8. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

9. Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 
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Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

10. ”Stadens internationella arbete, bland annat med kunskapsöverföring 
inom avfallsområdet, ska prioriteras” 

Ändras till: 

”Stadens internationella arbete ska fortgå” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

11. ”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i 
verksamhetsutvecklingen” 

Ändras till: 

”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en del i verksam-
hetsutvecklingen” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

12. Vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för 
att bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 9. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
14. Uppdraget ”Borås Stads riktlinjer … klockan 02:30.” i Kommun-

styrelsens förslag till budget avslås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 10. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 48 röster mot 6, 19 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

15. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för 
på kalkylräntan” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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16. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna 
nere vid produktion av nya bostäder” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

17. Borås Stad stödjer initiativet med REKO-ringar för att underlätta för 
småskalig, lokal livsmedelsproduktion (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 13. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

18. Kommunstyrelsen, kommungemensamt tillförs 400 000 kronor för att 
personer med sjuk eller aktivitetsersättning ska ges samma rabatt i 
kollektivtrafiken som ålderspensionärer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

19. Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 
 

20. Kommunfullmäktiges indikatorer höja målvärdet för 2019 för ”Andel 
ekologiska livsmedel, %” till 55 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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21. Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för 
oppositionspartierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna 
beaktar i sitt arbete med budgetförslaget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för oppositions-
partierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna beaktar i sitt arbete 
med budgetförslaget. 
 
 
22. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 

Stads budget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 16. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
23. Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 17. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
24. Det ska råda nolltolerans för sexuella trakasserier och ofredanden på 

kommunala arbetsplatser, chefer och arbetsledare ska ges fortbildning på 
området (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Överförmyndarnämnden (sid 57) 
 

25. Överförmyndarnämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor 

Samtidigt som: 

Kommunfullmäktige får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 19. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Lokalförsörjningsnämnden (sid 59) 

 

Förstudier investeringsbudget  

 

26. Ny Brandstation Särf (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 20. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
27. Ny gymnasieskola (M,KD) 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 

Bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 
 
 
28. Ny grundskola - tillägg: i östra delarna av Borås (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 21. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

29. Ny fullstor idrottshall Sjömarken (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 22. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

30. Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid 
Ramnavallen (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 23. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid Ramnavallen.  

 
 
Ändring av text (s.65) under Lokalförsörjningsnämnden - Isyta  
31. ”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus”  

Ändras till: 

”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus, gärna via externa 
aktörer” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 24. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

32. Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 
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33. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av bad- och 
idrottsanläggningar i syfte att alla offentliga toaletter ska vara 
könsneutrala och att det ska finnas möjlighet till enskilt ombyte och 
dusch för den som så önskar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 25. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden (sid 70) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – nytt uppdrag 

34. Prövning av strandskydd hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 26. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

35. Samhällsbyggnadsnämnden ska använda sig av möjligheten att detalj-
planer tas fram av externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

36. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 28. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

37. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 29. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

38. Kommunen ska se positivt på byggnation i attraktiva sjönära lägen 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

39. Kommunen ska ha en positiv syn på generationsboende (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
40. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den 

planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 32. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

41. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera detalj-
planeärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 33. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
42. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya 

detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer 
för att motverka bostadssegregationen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 34. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
43. Den nya stadsdelen Gässlösa planeras och byggs som en fossilfri stadsdel 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 35. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Servicenämnden (sid 74) 

 

44. Det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 36. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Tekniska nämnden (sid 77) 
 
Investeringsbudget - Gator, vägar och parker 

45. Beläggningsunderhåll fastslås under KS till 12 500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 37. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
46. Div mindre gatu- och broarbeten fastslås under KS till 12 000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 38. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
47. Program för tillgänglighet fastslås under KS till 1500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 39. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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48. Gång- och cykelvägar fastslås under KS till 3000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 40. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
49. Gång- och cykelvägar, reinvesteringar fastslås under KS till 7000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 41. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

50. Reinvestering gatubelysning inom/utan tätort fastslås under KS till 5000, 
år 2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 42. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

51. Lekplatser/mötesplatser fastslås under KS till 7000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 43. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

52. Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

53. Antalet korttidsparkeringar i centrala delarna av Borås ska utökas  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 44. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

54. Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet, 
via Sandwalls plats, till Hallbergsplatsen ska utredas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 45. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 20, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

55. Återställning av vägar, där fibergrävning skett, ska prioriteras (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 46. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

56. Tekniska nämnden ska samverka med Trafikverket och Västra Göta-
landsregionen för att få till nödvändiga infrastrukturinvesteringar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

57. Kommunen ska jobba utifrån en snabb och effektiv klotter-, skade-
görelse- och nedskräpningssanering. Kommunen ska ha en god 
samverkan med externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 47. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

58. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 48. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

59. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 49. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
 
 

60. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 50. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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61. I arbetet med nya cykelvägar ska sådana till skolor och fritidsgårdar 
prioriteras (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 51. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden (sid 87) 
 

Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

62. Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 03.00 (M)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 52. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 45 röster mot 27, 1 avstår: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

63. Borås Stad ska gå ur Fairtrade City (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 53. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

64. Indikatorn ”Andel ekologiska livsmedel, %.” får ändrat målvärde till 40, 
år 2019 och 50, år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

66. Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Ändras till: 

Fritid- och folkhälsonämnden ska ge förutsättningar för ytterligare 
föreningsdrivna fritidsgårdar i Borås (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – Text utgår under Fritid- och folkhälsonämnden 

67. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds prov-
anställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
68. Investeringsbudgeten gällande utveckling av Bodavallen tillförs ytterligare 

2 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 54. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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69. Förstudien om en ny fullstor idrottshall på Bodaområdet ska genomföras 
under första halvåret 2019 för att möjliggöra byggstart under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 55. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

70. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 56. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

71. Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads 
arbete med Säker och trygg förening (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete 
med Säker och trygg förening. 

 

Kulturnämnden (sid 99) 

 

Ändring av uppdrag 

72. Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 

 
 
73. Stärka folkbiblioteken, för detta tillförs Kulturnämnden utöver det 

tillskott som Kommunstyrelsen föreslår 600 000 kronor (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 57. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
74. Mer-öppet bibliotek i Fristad införs, för detta ändamål tillförs 

investeringsbudgeten 300 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 58. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
75. Tillgänglighetsanpassning av Solbacken (Rockborgen) genomförs 2019, 

för detta ändamål tillförs investeringsbudgeten 1 800 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 59. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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76. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri 

kulturskola kan förverkligas i Borås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 60. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
77. Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam. 
 
 

Förskolenämnden (sid 102) 

 

78. Förskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med    
2 000 000 kronor 

Samtidigt som: 

Miljö- och konsumentnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 2 500 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 61. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
79. Det första uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 

och unga” på sidan 16, gällande möjligheten till 30 timmars förskola, 
Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 62. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 

80. Förskolenämnden ska redovisa hur arbetet med att stärka barns 
kunskaper i det svenska språket kan utvecklas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 63. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
81. Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barn-

gruppers storlek, ska nås (M,KD)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
82. Rätten som finns i Borås idag, med förskola från 6 månader, ska ändras 

till 1 år (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 64. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Förskolenämnden – nytt uppdrag 

83. Max-tak på antal barn avd/grupp ska införas i alla Borås förskolor. Max-
taket ska utgå ifrån Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek (KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 65. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

84. Borås Stad ska samverka med fristående förskoleverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 66. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

85. ”Öppen förskola” ska finnas i fler orter, gärna i samverkan med aktörer 
som redan finns på orten (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 67. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Förskolenämnden 

86. ”Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen 
mellan förskolelärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent 
och i övrigt att alla personal har relevant utbildning. Arbetet med detta 
ska fortsätta under 2019” 

Ändras till: 

”För att få en förskoleverksamhet med så god kvalitet som möjligt krävs 
utbildad personal. Förskollärare, barnskötare eller annan adekvat 
utbildning ska krävas för att få anställning i förskoleverksamheten” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Förskolenämnden 

87. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning 
” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
88. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 68. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

89. Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 69. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
90. Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, 

så att förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 

 
 
91. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 

elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 

 
 
92. Förskolenämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att 

se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 70. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

93. Förskolenämnden ges i uppdrag att se till att den nya centralt belägna 
familjecentralen också kan användas som lokal för familjerättens 
verksamhet med umgängesstödjare (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 71. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden (sid 106) 

 

94. Grundskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
5 000 000 kronor  

Samtidigt som: 

Samhällsbyggnadsnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med  3 000 000 kronor 

Fritid- och folkhälsonämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 1000 000 kronor 

Kulturnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
800 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 72. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

95. Det andra uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga” på sidan 16, gällande fritidshem/öppen förskola i samma 
lokaler som Kulturskolan Simonsland, Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

96. Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Ändras till: 

Ordningsregler ska finnas på varje skola, där rektor beslutar hur frågan 
gällande mobiltelefoner hanteras (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Grundskolenämnden och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden – nytt 
uppdrag 

97. Spetsutbildning i flera ämnen ska erbjudas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 73. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

98. Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska.  
 
 
Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

99. Grundskolenämnden ska redovisa hur utökad undervisningstid skulle 
kunna erbjudas i matematik och svenska (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 74. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

100. Grundskolenämnden ska rekrytera studiecoacher och lärarassistenter 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 75. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

101. Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad trygghet och stärkt 
hälsa hos eleverna (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 76. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

102. Borås Stad ska samverka med fristående skolverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 77. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

103. Arbetet med att inrätta särskilda undervisningsgrupper ska fortgå 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 78. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Grundskolenämnden 

104. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provan-
ställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
105. Grundskolenämnden tillförs 3 000 000 kronor i kommunbidrag för 

arbetet med språkstöd för nyanlända (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 79. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
106. Förstudien om om- och tillbyggnad av Tummarpsskolan och Dalsjöfors 

F-3 prioriteras och genomförs under första halvåret 2019 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 80. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
107. Det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 81. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
108. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 82. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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109. Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så 
att skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 
 
 
110. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 83. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

111. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 
elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 
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112. Uppdraget ”Ordningsregler ska finnas … mobiltelefoner hanteras.” i 
Kommunstyrelsens förslag till budget utgår (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 84. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

112. a) Ändringsyrkande Myråsskolan Investeringsbudget; 

Ändringsyrkande Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 
2019 kompletteras med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan 
ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor 

Investeringsbeloppet på 130 mkr, som finns upptaget i Budget 2019 under 
investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet flyttas till 
2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 2019 kompletteras 
med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras 
under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor. 
 
Investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 2019 
under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet 
flyttas till 2019. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 110) 

 

113. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 430 000 kronor i kom-
munbidrag för att elever på Omvårdnadsprogrammet ska erbjudas den 
praktiska körkortsundervisningen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 85. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
114. Alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 86. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

115. Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds. 
 
 
116. Alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 

självförsvar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 87. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
117. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 88. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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118. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för 
att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 89. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 114) 

 

119. Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt. 

 
 

120. Borås Stad arbetar med konceptet Bostad först och ett aktivt boendestöd 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 90. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

121. Utreda hur personer som befinner sig i missbruk kan ges stöd och 
förberedas för arbetslivet (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 91. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

122. Prioritera Relationsvåldsenhetens samverkansfunktion för förstärkt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, för detta ändamål tillförs 
Arbetslivsnämnden 700 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 92. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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123. Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution. 
 
 
 

Arbetslivsnämnden (sid 117) 

 

Arbetslivsnämnden – nytt uppdrag 

124. Möjligheten att omvandla lämpliga delar av Återbruk till socialt/sociala 
företag, eller lägga ut verksamheten på entreprenad ska utredas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 93. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Arbetslivsnämnden 

125. Det ska som regel krävas sysselsättning för att erhålla ekonomiskt 
bistånd. Arbetslivsnämnden ska därför i samverkan med både 
kommunala och externa aktörer arbeta för fler möjligheter till 
sysselsättning (M,KD)    

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 94. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
126. Borås Stad tillsammans med fackföreningarna ska erbjuda en arbets-

livsintroduktion för alla ungdomar som har fått feriejobb (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 95. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Sociala omsorgsnämnden (sid 120) 

 

Verksamhet 2019 – tillägg under Sociala omsorgsnämnden 

127. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 96. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Sociala omsorgsnämnden 

128. ”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att det stärker bilden av nämnden som en attraktiv 
arbetsgivare, samt att det ska ske med kvalitet för berörda brukare.”  

Ändras till  

”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att nämnden blir en attraktiv arbetsgivare, samt att det 
ska ske med fokus på god kvalitet för berörda brukare” (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Verksamhet 2019 – Text utgår under Sociala omsorgsnämnden 

129. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds 
provanställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

130. Samma personalförmåner gäller för den som har daglig verksamhet i 
Borås Stad, som för den som har en anställning, för detta ändamål avsätts 
200 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
131. Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av de 

boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 98. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

132. Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 
 
 
133. Berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck 
hos flickor och pojkar, kvinnor och män (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 99. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Vård- och äldrenämnden (sid 126) 

 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

134. Förenklad biståndsbedömning för hemtjänst ska införas enligt 
möjligheterna i ändrad lagstiftning (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 100. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

135. Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet på 
indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 
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Vård och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden – nytt uppdrag 

136. Tillskott av LSS-, SoL- och vård och omsorgsboenden ska möjliggöras 
genom att ramavtal upphandlas eller lagen om valfrihet (LOV) införs 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 101. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

137. Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

138. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
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röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 102. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

139. Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen.  
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

140. Förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten och utveckla stöd till 
enhetschefer så att personalomsättning minskar och trivseln ökar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 103. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under Vård- och äldrenämnden 
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141. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller mot-
svarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
142. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs för undersköterskor 

över 60 år som är anställda i Vård- och äldreförvaltningen från halvårs-
skiftet, för detta ändamål avsätts 6 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 104. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

143. Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av 
de två vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, 
som idag bedrivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 105. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

144. De yrkesgrupper inom äldreomsorgen som idag erbjuds arbetskläder 
också ska erbjudas arbetsskor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 106. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
145. Medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i 

nära relationer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 107. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
146. Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för 

att undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de 
äldres önskemål (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 108. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att 
undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres 
önskemål. 

 
 
147. Målvärdet “Antal lägenheter som är trygghetsbostäder” 2019 höjs till 260 

(V)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 109. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

72(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Taxor 

 

148. Fastställa taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen i 
enlighet med alternativt förslag i bilaga 1 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 110. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
149. Under bilagan ”Taxa och avgifter – Vård och omsorg för äldre och 

personer med funktionsnedsättning” så finns det under punkt 2.2 ”avgift 
för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet” ett yrkande om att 
avgiften för trygghetslarm ska vara 100kr/mån. Det yrkandet föreslår vi 
ska utgå. Trygghetslarm ska vara kostnadsfria i Borås (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Krist-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 111. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 

 



Från: jon.hjarne@boras.se 
Skickat: den 25 februari 2019 14:59 
Till: Förskolenämnden Diarium 
Ämne: Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som 

är föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 
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Nämnden har i budget 2019 givits följande uppdrag: Möjligheten att erbjuda 30 timmar i 

veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

  

Notering: 

I budgeten ger Kommunfullmäktige nämnderna inklusive Kommunstyrelsen uppdrag. Uppdragen 

expedieras av Stadsledningskansliet och hanteras som ärenden hos respektive nämnd, det vill 

säga att enligt gängse rutin ska ett ärende för varje uppdrag skapas i nämndens diarium. 

Uppföljning av uppdragen sker i Stratsys och redovisas i tertialrapporter eller i årsredovisning. 

Om det krävs en utredning eller dylikt för att genomföra uppdraget skrivs utredningen i 

nämndens ärende, enligt ovan. Utredningen ska sedan bifogas tertialrapporten eller 

årsredovisningen i Stratsys. 

När ärendet är rapporterat som genomfört i Stratsys och godkänt av Kommunfullmäktige ska det 

avslutas i diariet med ett bilagt protokollsutdrag 

  

Enligt uppdrag 

  

Jon Hjärne 
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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. Från och med januari 2019 har vi också ett antal personer som 
går en valideringsinsats på distans barnskötare i tillägg till de som studerar till barnskötare via 
vuxenutbildningen och de som studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. 

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 är ett fokusområde i utvecklingsplanen under 2019 och kommer att följas upp både 
individuellt och i grupp. 

Från augusti 2018 har alla förskolor arbetat utifrån en av verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen fokuserar på det statliga uppdraget utifrån läroplan och skollag. Från januari 2019 
har vi i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete hittills följt upp områdena digital kompetens och 
naturvetenskap och teknik samt värdegrundsarbete. Uppföljningen tar sin utgångspunkt i de gruppvisa 
kvalitetsdialogerna med förskolecheferna. Särskilda kvalitetsrapporter inom områdena har tagits fram. 
Parallellt med detta följs även mycket annat upp, så som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Under hösten 2018 och våren 2019  genomförs ett internt ledarutvecklingsprogram på förvaltningen. 
Programmet fokuserar på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som chef i en 
målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. Vi genomför 
processledarutbildningar för förskollärare för att ge verktyg till förskolechef att driva 
utvecklingsprocesser på sina förskolor. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -4 683 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget, förutsatt att planerade åtgärder avseende främst kostverksamheten 
verkställs.. 

2  Omvärldsanalys 

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. I dagsläget håller förvaltningen på 
att samla in underlag på sjukskrivningstal från förskoleverksamheten hos jämförelsekommunerna. 

Den 1 juli 2019 träder 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. 

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. 

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20. 
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Under året öppnar Silverpoppelns förskola på Göta, Marklandsparkens förskola på Hässleholmen och 
Virvelvindens förskola flyttar till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Norrbyskolans förskola kommer 
kvarstå i ytterligare två år. Under året avvecklas lokalmässigt sex enheter. Av dessa har fyra mindre 
ändamålsenliga lokaler, en är belägen i modul och en avvecklas 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, %. 

 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, %. 

Uftall för denna indikator presenteras i samband med tertial 2.  

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. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget.  

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

 Ej 
genomfört 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats.  
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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 

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

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 

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. 

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, %. 50,8 50 65 

Utfall avser perioden januari-mars 2019. 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 
 
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, %. 

9,5 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

93,6 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

36,8 40 50 

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 var prioriterat under 2018. Utbildningar i rehabiliteringsfrågorna kommer 
att genomföras där fokus fördelas på lång- respektive korttidsfrånvaron. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Företagshälsovården FeelGood är en nära samarbetspartner för att utreda hälsotillstånd och används i 
den utsträckning som bedöms lämplig. 
 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Detta är ett viktigt 
arbete som behöver prioriteras och utvecklas. Under perioden 180501 - 190430 anmäldes 76 tillbud 
som härrör till tidsbrist eller stress på grund av arbetsbelastning. Det är något fler än förra mätperioden 
och ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Detta görs bland annat 
genom att tydligt jobba med arbetsmiljöfrågorna som har sin utgångspunkt i den centralt fastställda 
SAM-almanackan där månatliga genomgångar erbjuds för förvaltningens chefer. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180501-190430 
på ca 9,5%. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,4%. Vad vi 
kan se är att männens sjukfrånvaro fortsätter att minska (-0,2%) medan kvinnornas ökat med 0,1%. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180501-190430 motsvarade 93,6 årsarbetare. En 
viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och vi kan under 
början av 2019 konstatera att de korta sjukfallen hos medarbetarna varit höga på grund av bland annat 
magsjukor och andra infektioner vilket påverkar användandet av timanställda. 
 
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. 

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. 
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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 
- maj är 0. 

3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

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

Maj: 

Sjukfrånvaron 

Samtliga fyra enheter har fått återkoppling från screeningarna av Organisationshälsa, där också 
handlingsplaner och åtgärder har tagits fram. HR-specialist, rektor och medarbetare från 
Organisationshälsa arbetar tillsammans för att hitta bästa sättet att komma vidare med problematiken 
på den specifika förskolan. HR-chef och ansvarig HR-specialist har också träffat enhetschefen och 
organisationskonsult från Organisationshälsa för att föra dialog kring gemensamma tendenser på 
samtliga förskolor där vi behöver arbeta förvaltningsövergripande. 

Under våren har arbetet med korttidsfrånvaron blivit än mer aktivt. HR-specialisterna gör löpande 
avstämningar med förskolecheferna för att ha möjlighet att initiera insatser bland annat i form av 
förstadagsintyg. Det har även gjorts en kartläggning över långa sjukfall för att se hur arbetet kan komma 
vidare på individnivå. 

Under våren har arbetsgruppen under FSG som ska arbeta med övergripande arbetsmiljöfrågor startat. 
FSG har valt att prioritera att arbeta med arbetsorganisation/utvecklingsorganisation, och gruppen har 
gjort det genom att påbörja ett arbete med att skapa ett stödmaterial som rektorer kan använda i de fall 
det finns behov på förskolorna. I gruppen sitter representanter från Lärarförbundet, Kommunal, HR 
och verksamhet med för att få en helhetsbild, och nytt möte är bokat i mitten av juni för att fortsätta 
arbetet. 

Kompetensförsörjning 

Översynen av förvaltningens valideringsrutin fortsätter för att utveckla och förenkla processen samt 
uppdatera den efter att validering nu även erbjuds via Hermods. 

Förvaltningens kommunikatör som började under våren har fortsatt utveckla arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. En del i detta är också ett arbete som gjorts tillsammans med representanter 
från Grundskoleförvaltningen, där en process med att utveckla arbetet med VFU-studenter och hur vi 
redan tidigt i studenternas utbildning börjar visa på Borås Stad som en bra, framtida arbetsgivare. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 4 201 3 542 659 8 500 8 832 332 

Statsbidrag 29 527 29 206 321 68 726 71 666 2 940 

Förskoleavgifter 24 094 23 687 407 57 700 57 688 -12 

Övrigt 3 776 2 513 1 263 5 614 8 647 3 033 

Summa intäkter 61 598 58 948 2 650 140 540 146 833 6 293 

       

Personal -264 201 -260 238 -3 963 -623 552 -630 892 -7 340 

Kost -28 208 -24 869 -3 339 -59 685 -63 585 -3 900 

Lokalvård -10 292 -11 246 954 -26 989 -24 989 2 000 

Lokaler -36 569 -37 019 450 -89 811 -89 511 300 

Köpta platser -26 324 -28 273 1 949 -61 250 -58 670 2 580 

Material -3 593 -1 904 -1 689 -4 378 -6 278 -1 900 

Övrigt -12 251 -10 556 -1 695 -24 800 -26 833 -2 033 

Summa kostnader -381 438 -374 105 -7 333 -890 465 -900 758 -10 293 

       

Buffert    -4 000   

Nettokostnad -319 840 -315 157 -4 683 -753 925 -753 925 0 

Nämndbidrag 315 157 315 157  753 925 753 925  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-4 683 0  0 0  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -4 683 tkr i förhållande till periodens budget. I nuläget 
prognostiseras ett årsresultat enligt årsbudget, under förutsättning att planerade åtgärder inom 
framförallt kostverksamheten verkställs. 

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-maj har varit 39 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 2 % för motsvarande perioder mellan åren. Det blir av stor vikt att följa 
utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor ligger på i stort sett samma nivå under januari-maj 2019 som under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 7 platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är ca 700 tkr lägre 
under januari-maj 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 61 färre barn under januari-maj 2019 än under motsvarande period 2018. 

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten 
från Grundskoleförvaltningen. En genomgång visar att nivån på bemanningen inom kost- och 
lokalvårdsverksamheten är avsevärt högre än det faktiska behovet. Grundskoleförvaltningen planerar 
utföra åtgärder från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt på anpassningarna under 
innevarande år. Utifrån det ekonomiska läget kan ytterligare anpassningar behöva göras. Förvaltningen 
anser att anpassningar i första hand bör ses över för ej lagstadgade verksamheter. 

Förvaltningen ser över möjligheten att stänga mindre och/eller mindre ändamålsenliga förskolor. 
Under året avvecklas lokalmässigt sex enheter. Av dessa har fyra mindre ändamålsenliga lokaler, en är 
belägen i modul och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny 
planlagd förskola kommer en noggrann behovsanalys göras, då dessa kan innebära en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

Bufferten planeras nyttjas för bland annat valideringsinsatser. Förvaltningen har även sökt medel från 
Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår. 
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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 -4 553 -4 434 -119 -10 819 -10 759 60 

Nettokostnad -4 553 -4 434 -119 -10 819 -10 759 60 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -913 -1 002 89 -2 537 -2 537 0 

Nettokostnad -913 -1 002 89 -2 537 -2 537 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 61 389 58 752 2 637 140 071 146 364 5 853 

Kostnad -371 714 -364 654 -7 060 -867 405 -877 758 -11 853 

Nettokostnad -310 325 -305 902 -4 423 -727 334 -731 394 -4 060 

Öppen förskola       

Intäkt 38 25 13 60 60 0 

Kostnad -1 873 -1 755 -118 -4 251 -4 251 0 

Nettokostnad -1 835 -1 730 -105 -4 191 -4 191 0 

Familjecentraler       

Intäkt 170 170 0 410 410 0 

Kostnad -2 384 -2 259 -125 -5 454 -5 454 0 

Nettokostnad -2 214 -2 089 -125 -5 044 -5 044 0 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad    -4 000 0  

Nettokostnad    -4 000 0 4 000 

Totalt       

Intäkt 61 597 58 947 2 650 140 541 146 834 6 293 

Kostnad -381 437 -374 104 -7 333 -894 466 -900 759 -6 293 

Nettokostnad -319 840 -315 157 -4 683 -753 925 -753 925 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter maj månad på -4 683 tkr i förhållande till periodens budget. 
Nämnden prognostiserar i nuläget ett årsresultat enligt årsbudget, under förutsättning att planerade 
åtgärder inom främst kostverksamheten verkställs. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -119 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats i 
jämförelse med budget 2018. Helårsprognos +60 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +89 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos 0 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -4 423 tkr. Helårsprognos -4 060 tkr. 

Förskolenämnden erhöll ingen kompensation i ram för den ökade beläggningsgraden inom förskolan 
och det finns risk för att barngruppernas storlek ökas, då det rent schemamässigt blir svårare att ha en 
beläggning av personal under större del av dagen när vistelsetiderna ökar. Trots att det under perioden 
januari-maj varit något färre barn inom nämndens verksamhet i förhållande till motsvarande period 
2018 har vistelsetiderna ökat. Effektiviseringskravet på nämnden föranleder att möjligheter till 
effektiviseringar behöver ses över utan att lagstadgad verksamhet påverkas. 

Förskolecheferna har den 1 april bytt titel till rektor. Detta är en följd av den nya läroplanen och 
innebär att alla nya rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. 
Utbildningen läses på kvartsfart och pågår under tre år. Under 2018 infördes biträdande förskolechefer, 
numera biträdande rektorer, och redan nu upplever rektorerna att deras arbetssituation och arbetsmiljö 
blivit bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska rektorsprogrammet och 
genom den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge rektorer tidsmässig möjlighet att 
genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande rektorer täcker upp vid förskolechefs studier. 

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. Nämndens buffert planeras till viss del nyttjas för 
valideringsinsatser. Förvaltningen har även sökt medel från Omställningsfonden för de 
valideringsinsatser som pågår och undersöker möjligheten till medel från Stadsledningskansliet även 
under 2019. 

Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst på grund av en för hög 
bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, 
avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Detta då Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från 
Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt 
på anpassningarna under innevarande år. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -105 tkr. Helårsprognos 0 tkr. Eventuella åtgärder 
inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska påverkas, sett till 
förvaltningens resultat. Uppföljning behöver göras om projektet med den rullande öppna förskolan har 
uppnått sitt syfte. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -125 tkr. Helårsprognos 0 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr, varav 3 500 tkr har nyttjats för valideringsinsatser. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

10,3  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

94  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 564 6 631 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 473 472 480 

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

Andel förskollärare, % 45 45 50 

Andel barnskötare, % 26 26 30 

Gruppstorlek 15 15 17 

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        

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

170 52 81 74 49        

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61 58 41        

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15 12 8        

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5 4 0        
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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        

11 mån 13 10 7 12 8        

10 mån 7 4 2 2 7        

9 mån 3 0 2 3 8        

8 mån 1 2 0 4 1        

7 mån 0 0 3 1 0        

6 mån 0 2 0 0 0        

Totalt 45 36 33 38 43        
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Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden har tagit del av rapporten Styrning och uppföljning av 

privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg och översänder 

nedanstående yttrande till Stadsrevisionen.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har tagit del av rapporten Styrning och uppföljning av 

privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg där Stadsrevisionen 

konstaterar att tillsynen bedöms vara ändamålsenlig I Stadsrevisionens rapport 

om styrning och uppföljning av privata utförare bedömer de dessutom att 

Förskolenämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn som 

förvaltningen tagit fram. Under våren 2019 tog förvaltningen fram sådana 

riktlinjer för tillsyn för nämnden att besluta om.  

 

I kontakt med Kvalitet och utveckling på Stadsledningskansliet 

rekommenderades dock att riktlinjer inte behövs då tillsynen redan står 

omnämnd i Förskolenämndens reglemente. I arbetet med att utveckla en 

tillitsbaserad styrning och ledning räcker det att förvaltningen tar fram rutiner 

och att nämnden känner sig trygg med arbetssättet. Förvaltningen kommer 

därför att göra om de tänkta riktlinjerna till en rutin för tillsynsarbetet.  

Beslutsunderlag 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i 
lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda 
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och 
uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som 
utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i 
många olika former. Kommuner får med vissa undantag lämna 
över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. 
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna 
för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att 
nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande 
krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet 
som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. 
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som 
utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak 
möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade 
leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn, 
uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden 
med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som 
formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att 
granskade nämnder till största delen möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal 
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse 
och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Stadsrevisionen 
rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och 
LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. Redogörelsen för 
varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens 
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda 
avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av de privata utförarna för hemtjänst som avtalats 
via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de 
privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS som avtalats 
via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att en samlad uppföljningsrapport av privata 
utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive 

LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och 
äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden för att 
säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna 
ansvarar för. Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa 
allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver 
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för 
Kommunstyrelsen är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden 
har en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av de 
privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och 
säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor 
i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata 
utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad 
via LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna 
rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att 
möjliggöra allmänhetens insyn. 

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgs-
nämndens styrning och uppföljning av privata utförare inte är 
ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I 
övrigt har nämnden inte följt upp något av de sammanlagt 38 avtal 
som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för 
barn och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn 
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 
eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning 
av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal 
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning 
som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll 
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av 
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del 
av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga 
tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av 
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år 
och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad 
genom LOU. Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen 
följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt 
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning 
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av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till nämnden 
och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av 
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se 
över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare 
för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till 
stånd för alla barn i kommunen. Kommunen får fullgöra sin 
skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående 
förskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman 
som ansöker om att bedriva förskola eller fritidshem

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars 
huvudman kommunen har godkänt och tillsyn över pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 
bidrag. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken 
mån verksamheterna följer de nationella målen. Kommunen bör 
i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, 
ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och 
följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning 
ges inom ramen för tillsynen 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en 
ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn 
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram 
av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är 
belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses 
att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur 
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa 
att genomförd insyn i fristående skolor redovisas till nämnden 
och diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte 
har en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har inte 
genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har 
däremot informationsmöten med fristående grundskolor två 
gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden 
inte fullt ut hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder 
tas fram, genomförs och dokumenteras. Genomförd insyn 
i fristående skolor bör redovisas till nämnden och 
diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade 
nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och 
LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad 
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll 
och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, 
Sociala omsorgsnämndens, Vård- och äldrenämndens samt 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOV och LOU till 
största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av merparten av de privata 
utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata 
utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
inte en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 
eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte 
hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor 
utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata 
grundskolorna.

I granskningen konstateras ett f lertal olika avvikelser. 
Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra 
åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen 
för uppföljning och kontroll av privata utförare som är framtagna 
av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
användas av flertalet granskade nämnder.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2019-06-17. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 

https://www.boras.se/pub
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1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen 
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet 
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har 
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten. 
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor. 
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller 
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?

• Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder? 
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata 
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola, 
skola och gymnasieskola. 

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna 
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier 
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden 
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
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2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och riktlinjer 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i 
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar 
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast 
om det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera 
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas till annan.4

När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman 
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter 
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar 
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa 
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen 
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas 
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen

2 10 kap. 7-9§§ Kommunallagen 

3 6 kap. 6 § Kommunallagen

4 2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99. 

6 13 kap 1 § Socialtjänstlag

7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem 
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter 
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.8

Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9 

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare. 

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

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är 
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, 
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
• eller för respektive nämnd och styrelse och
• så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultaten av dessa.10 

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver 
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/ 

 valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige  

17 maj 2018



7

Styrning och uppföljning av privata utförare 

verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda 
klagomål.11

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller 
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande 
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt 
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12

Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera 
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 
via LOV och LOU 
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat 
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på 
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning 
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation. 

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås 
Stad

Kommunstyrelsen 
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar 
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet. 
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.  

Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns 
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner 
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon 
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul 
i avtalet. 

Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen 
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:

1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner 
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata 
utförarna en gång/år. 

2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter 
och annan information inom området. 

Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vård- 
och äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap 
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och 
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade. 

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS 

12 Ibid.

13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare 
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd 
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning 
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av 
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata 
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet 
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats 
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen. 

Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd 
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar 
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet 
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata 
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte 
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer 
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar 
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS 
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området. 

Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst 
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en 
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både 
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras 
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende 
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start 
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden 
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämnden 
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi 
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva 
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen 
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och 
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.

I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något service- 
eller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan 
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet 
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner 
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet 
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.  

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av 
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:

14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
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1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation, 
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande 
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade 
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som 
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon 
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen 
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan 
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en 
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter 
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, 
grupp och servicebostäder samt personlig assistans. 

Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal 
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet 
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om 
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar 
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och 
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.

16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal

18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska

http://www.egenvardering.skl.se/
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3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året. 
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade 
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder 
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL 
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19

Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt 
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i 
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken 
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa 
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av 
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv 
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.

Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna 
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både 
interna och externa verksamheter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika 
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.  

Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer 
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden 
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för 
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning 
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad 
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning, 
HSV och lokaler m.m.  Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen 
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för 
nämnden en gång/år. 

Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 % 
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade 
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade 
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio 
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet. 

19  http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

http://www.egenvardering.skl.se/
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem 
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum 
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i 
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar 
eller motsvarande på regelbunden basis.

Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen 
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är 
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande 
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika 
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för 
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med 
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det 
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig 
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018, 
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men 
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer 
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi. 
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns 
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att 
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar 
bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

20  Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn 
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort 
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte 
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa 
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21 

Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar. 
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas. 
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som 
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de 
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som 
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra 
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som 
kan användas av de kommuner som omfattas.

Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även 
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn 
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till 
andra boendeformer.  

I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen 
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning 
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat 
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning 
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning 
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den 
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade 
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.

HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av 
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper. 
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen 
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer 
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, 
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning 
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom 
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar 
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i 

21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och- 

 pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer 
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas 
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO 
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra 
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till 
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk 
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande 
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO 
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om 
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.   

Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer 
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till 
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern 
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan 
sammanställa och sammanfatta till nämnden.       

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom 
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial 
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen 
har tillsyn över vuxenutbildningen. 

I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, 
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden 
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. 
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för 
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt. 

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.

2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.

En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren 
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn 
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden. 

Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga 
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen 
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal. 
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever 
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen 
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren 
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av 



14

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden. 

I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och 
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever 
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan 
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker 
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning 
skickas till nämnden.

Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska 
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på 
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt 
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar 
avtalen i fortsättningen. 

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt 
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med 
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och 
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23 

För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan 
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller 
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva 
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn. 
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25 

Tillsyn 
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag 
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och  

vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

23 8 kap. 12 § Skollagen

24 2 kap. 5-7 § Skollagen

25 2 kap. 5 § Skollagen

26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt 
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 
som behövs för tillsynen.28 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens 
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29

Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;

1. utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt

3. ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande 
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen 
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande 
författning.

1. Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa

2. Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.

3. Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.

4. Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.

5. Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.

6. Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen

28 26 kap. 7 § Skollagen

29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29 

30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31  

Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess 
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till 
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33  

Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna 
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
i Borås Stad
Förskolenämnden 
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs 
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata 
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår 
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om 
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I 
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. 

Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som 
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som 
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av 
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk 
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information. 
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden. 

Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på 
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen 
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en 
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk 
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att 
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten 
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor 
Tillstånd 
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35

Tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar 
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som 
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36

31 26 Kap. 9 § Skollagen

32 26 Kap. 10 § Skollagen

33 26 Kap. 27 § Skollagen

34 26 Kap 3 § Skollagen

35 2 kap. 7 § Skollagen

36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med 
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad 
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon 
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38 

Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen 
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och 
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna 
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden 
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter 
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört 
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram 
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.  

Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra 
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur 
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna 
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019. 

Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående 
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På 
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan 
omkring skolvalet m.m.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra 
fristående gymnasieskolor. 

Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20 
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. 
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte, 
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa 
vid kvalitetssamtalet. 

Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:

1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som

37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen

38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746

39 29 kap. 19 § skollagen.

40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng, 
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m. 

2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.

3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter 
diskuteras.

Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn 
redovisas inte till nämnden. 
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får 
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen 
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och 
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder 
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar 
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer. 
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med 
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i 
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. 
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter 
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet 
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende 
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala 
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. 
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen 
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i 
enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll 
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via 
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra 
allmänhetens insyn. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av 
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och 
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för 
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB 
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den 
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs 
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd 
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden 
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. 
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på 
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan 
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen 
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola. 
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller 
fritidshem.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella 
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande 
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och 
vägledning ges inom ramen för tillsynen. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla 
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd 
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna 
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående 
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit 
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras. 
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. 
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, 
kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning 
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. 
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och 
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel användas av flertalet granskade nämnder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare 
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Skollag (2010:800)

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad

Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal

Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018 

Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet 

Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS

Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets 
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan 

Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk

Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga

Sex avtal om familjehemsvård för vuxna

Nio avtal om öppenvård för barn och unga
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Styrning och uppföljning av privata utförare 

Två avtal om öppenvård för vuxna

12 avtal om HVB för vuxna

Avtalet – Svenska för invandrare (SFI) 

Avtalet – Gymnasialdistansundervisning 

Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar 

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-01-10

Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11

Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14 

Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15

Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15

Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16

Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn

Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. 

Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor

Om BBiC: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11

Om kravsorteraren: 
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.egenvardering.skl.se/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE 
INOM FÖRSKOLA, SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård 
och omsorg i Borås Stad.  Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala 
styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning 
av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot 
efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, Sociala omsorgsnämndens, Vård- och 
äldrenämndens samt Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare 
via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena medför 
att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata utförare 
har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående förskoleklass och grundskola. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. Förhållandena medför att 
Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats och 
möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Svar från 
Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2019-06-17. 

Boris Preijde  
Ordförande andra revisorsgruppen 

Missiv
2019-02-18

Kommunstyrelsen
Förskolenämnden 

Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden

Sociala omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 

bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 

påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering.                     

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet. Vård- och äldrenämnden skickade under våren 2018 ett 

initiativärende till Kommunstyrelsen som föranledda att man gjorde en översyn 

av den centrala bemanningsorganisationen med inriktning att decentralisera 

verksamheten.  

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). Förvaltningarna 

som bemanning Pedagogik servar med vikarier är Grundskoleförvaltningen, 

Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 

Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret och Vård-och 

äldreförvaltningen (kost). 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 

tillstyrker förslaget och påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig 

utvärdering.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik                               
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  

 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 

intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 

timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-05-07 
  

  
Sida 

3(4) 

 

 

Beställningar under 2018 

Enhet/ 

Förvaltning 

Totala antal 

beställningar 

Totala tillsatta 

beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 

(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 

(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 

gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 

planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 

för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  

 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  

 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen.  

 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 

kommer att tappa fart. 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 

 

Per Olsson 

Personalchef 
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Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

pedagogik 

 

Remissinstanser 

1. Fritids-och folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Servicenämnden 

7. Vård-och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-06-28. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00247 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Handläggare 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00100 3.1.1.1 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad 

Torpa-Hestra 4:4 m.fl. , Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 

4:4 m.fl., Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att uppföra två nya flerbostadshus i tre våningar samt att 

bevara och skydda befintliga naturvärden.  

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 

början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl., Borås 

Stad.   

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.                              

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 





Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
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Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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Yttrande över detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och 

del av Viared 5:1, (söder om Viaredsmotet), Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av 

Viared 5:1 (söder om Viaredsmotet), Borås Stad och översänder svaret till 

Samhällsbyggnadsnämnden        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är bland annat att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna, 

förbättra trafikmiljön internt i området, knyta ihop befintliga och planerade 

cykelbanor med varandra och göra parkmark av ytor som blivit över efter att 

tidigare infartsväg tagits bort. Detaljplanen möjliggör inte för några bostäder.  

Beslutsunderlag 

1. 1. Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1 (söder 

om Viaredsmotet), Borås Stad.                                                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.                   

Beslutet expedieras till 

1. 1. Samhällsbyggnadsnämnden., Detaljplanering@boras.se 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. 
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamhe‑
ter, samt att göra naturmark av de ytor som blivit över efter 
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte 
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen 
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av 
verksamhetsområdet Viared.

Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som 
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte 
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina 
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska 
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning. 

Detaljplanen medför ingen ny användning av marken, men 
kvartersmarken för industri, verksamheter med mera utökas 
med ca 21 400 m2. Detaljplanen medför ca 1300 m2 utökad 
byggrätt i byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser som får 
bebyggas. 

Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom 
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området 
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27 
och omfattas till viss del av vägplan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. 
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera 
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksam‑
heter, samt att göra parkmark av de ytor som blivit över efter 
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte 
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen 
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av 
verksamhetsområdet Viared.

Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som 
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte 
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina 
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska 
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning. 

Planområde
Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 
(R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. 
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området 
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs 
av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett 
företag med servicebutik och tankstation. 

Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten 
Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvä‑
gen respektive Företagsvägen. 

Delar av den kommunägda marken som idag är planlagd 
som park och gata blir genom detaljplanen kvartersmark för 
industri och är tänkt att säljas och kan antingen utgöra nya 
egna fastigheter eller bli en del av intilliggande befintliga 
fastigheter.

Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom 
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området 
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27 
och omfattas till viss del av vägplan.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser 
P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande 
stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella 
området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive 
natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området. 
Syftet med områdesbestämmelserna var bland annat att 
reservera mark för kommande utbyggnad av riksväg 27 samt 
att reglera användning, utnyttjande och bygglovsplikt inom 
bestämmelseområdet.

För riksväg 27 gäller vägarbetsplan P1183 från 2013 som är 
framtagen av Trafikverket. Syftet med planen var att göra det 
möjligt att bygga en ny väg för genomfartstrafik på väg 27 
mellan västra och sydöstra Sverige och genom vald sträcka 
avlasta trafiklederna genom centrala Borås.

Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad, upprättad den 9 maj 2019. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Vägstruktur enligt gällande planer för området. Angöring till verksamhetsområdet 
var från början tänkt att samordnas i en gemensam in- och utfart från väster.Fastigheter och arrenderad mark inom planområdet.
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Området och dess vägstruktur som det såg ut 2010.

Området som det ser ut idag (ortofoto från 2018). Riksväg 27 var färdig och invigdes i september 2015. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000
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Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 Samhällsbyggnads‑
nämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en 
detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna 
Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. Huvudsyftet är 
reglering av huvudmannaskapet. Begäran grundar sig på att 
infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 
8:14 ändrades i samband med vägplan och byggnation av 
riksväg 27. I samband med planläggning kommer även 
möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparke‑
ring kunna ses över.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §33 Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2019 
Granskning 3:a kvartalet 2019 
Antagande 4:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet finns idag en liten och tre stora verk‑
samhetsbyggnader. Utöver det finns även ett par mindre 
teknikbyggnader. Områdets utformning är storskalig och 
har ingen strikt struktur. Byggnaderna ligger väl skiljda från 
varandra och ytorna mellan husen består till större delen 
av parkeringsplatser och gator. Byggnaderna i området har 
verksamheter av olika karaktär: lager, kontor, verkstad och 
tvätt för lastbilar, en möbel- och inredningsbutik, gym, 
snabbmatsrestaurang och servicebutik och tankstation. 
Befintlig bebyggelse är tänkt att vara kvar.

Direkt sydöst om planområdet ligger en gård och väster om 
planområdet fortsätter verksamhetsområdet längs södra sidan 
av riksväg 40 med i huvudsak storskaliga verksamheter av 
olika slag.

Ny bebyggelse
Detaljplanen medför totalt ca 1300 m2 utökad byggrätt i 
byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser med byggrätter i 
området. Byggrätten för fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 
samt arrenderad mark på Viared 5:1 är i princip samma som 
tidigare, med några justeringar i gränserna åt norr och söder 
vilket tillsammans med den tillåtna exploateringsgraden 
medför en minskad byggrätt på drygt 700 m2. Byggrätten 
är flexibel och baseras på egenskapsområde. De ytor av 
kvartersmark som tillkommer är inte av sådan omfattning att 
någon ny stor verksamhet får plats. Ny bebyggelse kommer 
sannolikt istället vara tillskott till befintliga verksamheter, 
antingen i form av utbyggnader eller mindre separata byggna‑
der, alternativt någon ny liten verksamhet utan behov av stora 
byggnader. Ny bebyggelse ska utformas så att den passar in i 
övrig struktur i verksamhetsområdet, både avseende storlek, 
höjd och färgsättning. Läs mer om vad som gäller under 
rubriken 9. Planbestämmelser.

Ljus- och skuggförhållanden
Detaljplanen medför inga stora förändringar i ljus- och 
skuggförhållanden i området i förhållande till dagsläget. 

Stadsbild och gestaltning
Planområdet är en del av ett större verksamhetsområde och 
gestaltningen och utformningen i området är överlag stor‑
skalig. Det finns bland annat många lagerverksamheter vilket 
innebär stora enformiga byggnadskroppar. Inom planområ‑
det är skalan skiftande med olika typer av verksamheter och 
olika typer av byggnadskroppar. 

En utgångspunkt som funnits med sedan verksamhetsom‑
rådet började byggas är att det ska finnas en viss enhetlighet 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Ortofoto (2018) samt gatuvy över en del av Viared. De gröna remsorna med träd, buskar och vegetation mellan gator och kvartersmark syns tydligt.
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och en genomtänkt gestaltning. Ett viktigt element i hela 
Viared är till exempel de gröna remsorna med träd, buskar 
och gräs, som finns mellan alla gator och verksamheternas 
egna fastigheter. Denna struktur är tänkt att bevaras utmed 
Företagsgatan, men marken planläggs som gata istället för 
park. Inom gatumark är det möjligt att plantera träd och 
annan vegetation.

Aktuellt planområde kan på grund av dess läge precis vid ett 
trafikmot ses som en av entréerna in till Viareds verksam‑
hetsområde. Området har dessutom en tydlig servicefunktion 
i och med de verksamheter som finns i området. Verksamhe‑
terna som tillåts är alla sådana som i stor utsträckning gynnas 
av skyltläget ut mot riksväg 40 och riksväg 27. Det är dock 
viktigt att skyltning sker på ett samlat, enhetligt och tydligt 
sätt.

Historik och kulturmiljöer
Verksamhetsområdet Viared började anläggas i mitten 
av 1970-talet. Just denna del började byggas ut genom att 
Vindbron 1 styckades av 1998. Vindbron 2 och 3 tillkom 
2004 respektive 2006. 

Tidigare var det åkermark, gårdar och bostäder på platsen. 
Gamla Segloravägen gick tidigare rakt igenom området. 

Inom planområdet finns inga värdefulla byggnader eller 
andra kulturvärden.

Bostäder
Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder och detalj‑
planen möjliggör inte heller några bostäder. Direkt sydöst 
om planområdet finns en bostadsgård och på andra sidan av 
riksväg 27, ca 150 meter åt öster, finns tre villatomter. Ca 150 
åt sydväst utmed Viaredsvägen finns flera bostäder i form av 
villatomter.

Området 1977 - sett i förhållande till befintliga fastighetsgränser (svarta linjer).

Exempelskiss som visar området och schematiskt hur det skulle kunna utvecklas enligt detaljplanen.

luftledningar

gemensamhetsanläggning, 
angöring från fastigheter 
redovisas med gula pilar

exploateringsgrad 70%

skyddszon  
10 meter 
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Gångtrafik
I Viared samsas gångtrafik med cyklister på gemensamma 
gång- och cykelbanor. Än så länge sker en marginell andel av 
besöken i området till fots, men det förekommer att de som 
arbetar i Viared promenerar i området på sina raster. Borås 
Stad arbetar med att förbättra trafikmiljön i Viared genom 
att anlägga fler gång- och cykelbanor skiljda från övrig trafik. 
Som gående kan man ta sig till Viared från Lundaskog via en 
gångtunnel under riksväg 40 strax nordväst om planområdet 
eller via gång- och cykelbron över riksväg 27 direkt öster om 
planområdet.

Cykeltrafik och cykelparkering
Ett av detaljplanens syften är att skapa en ny koppling mellan 
befintliga och planerade cykelvägar öster och väster om 
planområdet. 

Den grusade cykelbanan som leder in i planområdet från 
nordväst var tidigare en gata för biltrafik som ledde mellan 
gamla Göteborgsvägen och Segloravägen. Cykelvägen är 
idag inte en del av Borås Stads övergripande cykelnät, utan 
har ersatts med en koppling uppför backen söderut för att 
sedan koppla ihop med ny cykelbana utmed Företagsgatan, 
kommande cykelbana utmed Viaredsvägen samt planerad 
sträckning genom planområdet och vidare över riksväg 27 
mot Pickesjöområdet.

Nya cykelbanor utmed Företagsgatan samt utmed Viareds‑
vägen åt väster planeras att byggas ut under 2019. Utbyggnad 
av resterande sträckning, från korsningen Företagsgatan/
Viaredsvägen till bron över riksväg 27, kommer att ske i en 
senare etapp och har i dagsläget inget beslutat datum för 
byggstart.

Flera av verksamheterna i området lockar idag i huvudsak 
bilburna besökare, men allteftersom cykelvägarna i Viared 
byggs ut och kopplas till Borås centrala delar ökar möjlighe‑
terna att ta sig till verksamheterna i området med cykel eller 
till fots. Vid eventuella framtida bygglov ska Borås Stads 
cykelparkeringsregler tillämpas.

Kollektivtrafik
Närmsta hållplatsområde ligger utmed Viaredsvägen, i 
planområdets sydvästra del. Busshållplatserna trafikeras i 
dagsläget av busslinjerna 20, 21 och 120. Buss 120 går mellan 
Göteborg och Regementstaden i Borås, i riktning mot Borås 
på morgonen och riktning mot Göteborg på eftermiddagarna 
alla vardagar. Buss 20 går mellan Viared och Borås centrum 
med hög turtäthet i rusningstrafik och lite lägre turtäthet 
däremellan alla vardagar. Buss 21 går mellan Viared och 
Borås centrum, via Lundaskog och Byttorp, en gång i 
timman alla vardagar.

Arbetsplatser
Området är en del av ett stort verksamhetsområde och plan‑
området består enbart av verksamheter av olika slag. Planen 
kan medföra en marginell ökning av antalet arbetsplatser 
inom den något utökade byggrätten.

Offentlig service
Det varken finns eller tillskapas någon offentlig service inom 
området.

Kommersiell service 
I planområdet finns flera verksamheter av servicekaraktär. 

Tillgänglighet 
Området ligger högt i förhållande till riksväg 40 och de två 
byggnaderna mot norr är byggda i sutteräng med ingångar 
både åt norr (nedre plan) och mot söder/öster (övre plan). 
Mellan de fyra olika verksamheterna inom området finns 
höjdskillnader i form av branta slänter. Fastigheterna 
och byggnaderna är dock tillgängliga genom stora, plana 
parkerings-/asfaltsytor och byggnadernas utformning ska inte 
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Ett av detaljplanens syften är att göra om detaljplanen så att 
den stämmer överens med aktuell utformning av vägarna i 
området. Tidigare gick infartsvägen till Viared direkt från 
Viaredsmotet genom aktuellt planområde. Nu ansluter 
infartsvägen istället från Frälsegårdsrondellen utmed riksväg 
27 i sydöst. Det innebär att även infarten till befintliga verk‑
samheter inom planområdet numer har en annan utformning 

Gatustrukturen är i Viareds verksamhetsområde som helhet 
storskaligt och anpassat främst efter tung trafik. Gatorna är 
långa och breda och varje fastighet har direktkontakt med 
kommunal mark och angörs via egna in- och utfarter mot de 
större kommunalt skötta vägarna. Aktuellt planområde är ur 
det perspektivet unikt genom att vara ett slags storkvarter 
och enbart åt ena hållet ha direktkontakt mot en kommunal 
gata. In- och utfarter till de enskilda fastigheterna löses 
internt inom kvarteret genom servitut.

Detaljplanen innebär att vägen in till verksamheterna inom 
planområdet blir en gemensamt skött gata på kvartersmark. 
Samtliga fastigheter som använder gatan behöver därför ingå 
i en gemensamhetsanläggning för gatan. Vindbron 1 och den 
arrenderade delen av Viared 5:1 får egna in- och utfarter ut 
mot gatan. Dock löses in- och utfart till Vindbron 2 och 3 
fortsatt genom servitut eftersom de inte har någon direktkon‑
takt med gatan. 
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Biltrafik 
Gatan som leder till området planeras att ligga kvar enligt 
befintlig utformning, men eftersom gatan förläggs inom 
kvartersmark finns möjlighet att omforma gatan i samband 
med att en gemensamhetsanläggning skapas. 

Inom Vindbron 1 finns Scania som är ett företag som bl.a. 
säljer och reparerar lastbilar. Här finns democenter för nya 
lastbilar, verkstad, lastbilstvätt, tankstation och kontor. 
Verksamheten har många besökare varav de flesta kommer 
med lastbil. Delar av verksamheten - tvätt och tankning - är 
öppen dygnet runt.

Inom Vindbron 2 finns Bowltech som säljer allt som har med 
bowling att göra. Företaget har ingen stor mängd besökare, 
då verksamheten i huvudsak består av kontor och lager. 
Trafiken till och från fastigheten består mestadels av leveran‑
ser och utskick som sker via mindre lastbilar alla vardagar. 

Inom Vindbron 3 finns flera verksamheter samlat i en 
byggnad: möbel- och inredningsbutiken MIO, gymmet 
Nordic Wellness och snabbmatsrestaurangen Burger King. 
Samtliga verksamheter är öppna alla dagar i veckan. Flest 
besökare har verksamhetena på kvällar och helger. Leveran‑
ser och utlämning av varor till kunder sker på baksidan, mot 

norr, och tanken är att både lastbilar och bil ska köra förbi 
byggnaden på dess södra sida, runda byggnaden och sedan 
komma tillbaka i anslutning till tankstationen Shell. 

Shell och SevenEleven arrenderar en del av kommunens 
fastighet Viared 5:1. Verksamheterna har öppet dygnet runt, 
har ett relativt jämnt flöde av besökare under dagen, men 
med toppar vid högtrafik morgon och kväll. Det är ingen 
omfattande trafik under natten.

Sammantaget innebär detaljplanen en viss utökning av 
byggrätter i området. Detaljplanen innebär också en möjlig‑
het att utöka mängden parkeringsplatser, och beroende av 
vilken typ av parkering det blir och till vilken verksamhet de 
hör kan det innebära en liten ökning av biltrafik. 

Dock syftar detaljplanen till störst del till att säkerställa och 
till viss del förbättra befintlig gatustruktur samt förbättringar 
för gång- och cykeltrafik. Ytterligare trafikutredning bedöms 
inte vara nödvändig. För belastning på Viaredsmotet, se nästa 
rubrik. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys‑
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals‑
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Ortofoto (2018) med befintliga och planerade gång- och cykelbanor samt befintlig busshållplats. 
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Gång- och cykelvägar
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studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

I ÅVS Noden Borås uppmärksammas flera problem i anslut‑
ning till Viaredsmotet och en slutsats i studien är att Viared 
måste studeras närmare för att avgöra framtida trafikbelast‑
ning på riksväg 40 och eventuella åtgärder som behövs för att 
åtgärda eventuella problem.

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.

Borås Stad och Trafikverket har påbörjat ett arbete med att 
titta på lösningar för att förbättra trafiksituationen mellan 
Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen åt norr. Om åtgärder 
blir aktuella kan det bidra till ett bättre flöde i hela trafik‑
motet.

Aktuell detaljplan medför endast en marginell ökning av 
biltrafiken i området och bedöms inte påverka statligt vägnät 
i någon avgörande omfattning. Ytterligare trafikutredning 
bedöms därför inte vara nödvändig för denna detaljplan.

Bilparkering
Samtliga verksamheter inom planområdet har parkeringsplat‑
ser i direkt anslutning. Vid eventuell utökning eller föränd‑
ring av verksamheterna ska Borås Stads parkeringsregler 
tillämpas i samband med att bygglov ges. 

Angöring och utfarter
Angöring och utfart från verksamheterna i planområdet 
kommer att ske som idag, med en utfart åt Viaredsvägen i 
söder. Detaljplanen medger också en utfart mot Företagsga‑
tan åt väster. Det är dock oklart om och i så fall när denna 
utfart anläggs.

Fastigheten Viared 8:14 får ha kvar sin utfart som idag, men 
behöver korsa den nya cykelvägen och ansluter sedan till 
den gemensamhetsanläggning som behöver skapas för alla 
berörda fastigheter. 

Planområdet innehåller också angöring till Viared som helhet 
via Viaredsvägen från Frälsegårdsrondellen och riksväg 27.

Riksintressen
Riksväg 40 och riksväg 27 utgör riksintressen vilket innebär 
att deras funktion särskilt ska värnas och att exploatering 
inte får innebära någon påtaglig skada på dem. Kommunens 
bedömning är att detaljplanen på grund av dess ringa 
omfattning inte medför någon negativ påverkan på någon av 
riksvägarna. Lösningar för att minska påverkan på grund av 
eventuell ökning av trafikbelastning utreds och måste lösas 
i ett mer övergripande perspektiv än i aktuell detaljplan (läs 
mer under tidigare rubrik Övergripande trafikfrågor). 

4. Teknisk försörjning
Genom området går många ledningar, både i marken och i 
luften. Hänsyn till dessa ledningar tas genom att bebyggelse 
inte är tillåten ovanpå, under eller i direkt närhet till ledning‑
arna. Hänsyn tas också genom att hindra förändringar av 
marknivån på de platser där det inte är lämpligt.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Planområdet består redan idag av en stor andel hårdgjorda 
ytor och tillskottet av gatumark samt parkeringsplatser 
bedöms inte innebära en så stor förändring att dagvatten‑
hantering ytterligare behöver utredas. För området gäller att 
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. 
Att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheten finns med som information i plankartan. 

För nya parkeringsytor är det viktigt med rening av dagvatt‑
net så att spridning av föroreningar i så hög grad som möjligt 
begränsas. Oljeavskiljning ska finnas enligt de normer som 
beslutats av Miljö- och konsumentnämnden i Borås. 

Värme, el, tele och fiber
Området är idag anslutet till fjärrvärme samt el- och teleled‑
ningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand‑
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand‑
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
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5. Mark
Natur och vegetation
Området omringas av naturmark av skiftande karaktär och 
kvalitet. Mot riksväg 40 och övriga gator finns en del träd. I 
riktning mot riksväg 27 finns en större dunge med träd som 
dock försvinner om kvartersmarken utnyttjas. 

I dagsläget kvarstår stora, oordnade ytor där infartsvägen 
tidigare gick. Delar av dessa ytor planläggs nu som natur och 
kan med fördel planteras med gräs, träd och buskar för att 
öka grönskan i området. Eventuellt kan ytorna som en del 
av skötseln betas av får, vilket idag sker på andra platser i 
Viared.

I området finns idag flera träd som tidigare stått på park- 
eller gatumark, men som istället hamnar på kvartersmark. 
Detaljplanen reglerar inte att dessa träd ska vara kvar vilket 
kan innebära att de tas bort. Utmed Företagsgatan har 
kommunen för avsikt att det ska finnas grönska eller träd likt 
övrig struktur i Viared.

Biologisk mångfald
Detaljplanen påverkar inte den biologiska mångfalden 
negativt. Utmed riksväg 40 finns misstanke om en sprid‑
ningskorridor för hasselmöss. Dialog har skett med kommu‑
nens miljöförvaltning och deras bedömning är att aktuellt 

planområde inte är en del av det viktiga stråket för hassel‑
mössen. Passagen över riksväg 27 går troligen längre söderut 
och drygt 1 km söderut längs riksväg 27 finns en ekodukt 
över vägen. För att främja den biologiska mångfalden inom 
planområdet är det positivt med gröna inslag i utformningen. 
Det regleras dock inte i detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap
I området finns inga rekreationsvärden idag och detaljplanen 
skapar heller inga nya. Detaljplanen medger ingen använd‑
ning som föranleder att nya rekretaionsmöjligheter bör 
skapas i närområdet. I planområdet finns inga kulturhisto‑
riska lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
Utmed den gamla sträckningen av infartsvägen finns en 
trädrad som är biotopskyddad i form av en enkelsidig allé. 
Området kan exploateras utan att trädraden påverkas, men 
om markägaren önskar ta ner hela eller delar av trädraden 
behövs en biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Det är 
upp till markägaren att ansöka om det.

Grönområdesplan
Området åt norr, mot riksväg 40, är utpekat i kommunens 
grönområdesplan. I gällande plan är delar av området utpekat 
som park. Området med naturvärden tas inte med i aktuell 
plan och påverkas inte negativt av planförslaget. En smal 
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Ortofoto (2018) med inringade träd som står där det tidigare varit parkmark. Streckad linje visar yta som är med i grönområdesplanen men som nu blir kvartersmark.
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remsa av området mot norr som i gällande plan är park 
planläggs nu som kvartersmark, men aktuell mark är redan 
idag ianspråktagen med asfalt för parkering och in/utfarter 
till befintliga verksamheter. Även en del av marken under 
kraftledningen är med i grönområdesplanen samt planlagd 
som park, men görs nu om till kvartersmark. Dialog har skett 
med kommunens miljöförvaltning och deras bedömning är 
att planen inte medför något problem ur naturvårdsynpunkt.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom‑
råde vad avser radon. Området är redan idag bebyggt och 
bedöms ha god bärighet och klara eventuell komplettering 
av byggnader och parkeringsytor i enlighet med utökade 
byggrätter.

Förorenad mark
På grund av verksamheterna i området, främst biltvätt 
och tankstationer, finns stor risk att marken är förorenad. 
Planförslaget medger ingen känslig markanvändning och 
ytterligare utredningar bedöms inte behövas i planskedet. 
Markarbeten som innebär hantering av massor ska anmälas 
till miljöförvaltningen. Asfalt som tas bort ska provtas och 
omhändertas i enlighet med gällande riktlinjer.

6. Vatten
Området berörs inte av strandskydd och området påverkas 
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämnings‑
kartering för Borås Stad, upprättad 2010.

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 grund‑
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

7. Sociala perspektiv
Detaljplanens flexibla användningsmöjligheter skapar 
utrymme för olika typer av verksamheter att etablera sig i 
området. 

Trygghet och säkerhet
Den nya lösningen för in- och utfarter till området leder till 
ökad säkerhet, då osäkerheterna som råder i området idag kan 
leda till trafikfarliga situationer. En ny och tydligt prioriterad 
och utformad cykelbana, med så få korsningspunkter som 
möjligt med framförallt lastbilar, leder också till en säkrare 
trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter. 

En utökning av byggrätter kan innebära bättre möjligheter 
för verksamheterna i området och skapar möjlighet att även 
framöver befolka platsen under fler av dygnets timmar. 

Identitet
Området har ingen tydlig identitet och det finns inga speci‑
fika värden som är viktiga att bevara i området. För Borås 
Stad är det dock viktigt att Viareds verksamhetsområde som 
helhet har en enhetlig struktur. I detaljplanen regleras därför 
i viss mån utseendet på byggnaderna, framförallt ut mot 
riksväg 40. Planen reglerar också hur skyltar ska placeras, 
vilket är en viktig fråga både ur ett gestaltnings- och ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.

Mötesplatser
Området är i sig ingen naturlig mötesplats, och i planen ryms 
inga offentliga platser. Några av de verksamheter som finns i 
området är dock av den karaktär att de uppmanar till möten 
med andra människor. Ett gym kan till exempel fungera som 
en viktig social mötesplats för de som arbetar i Viared.
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8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till farligt godslederna 
riksväg 40 och riksväg 27. 

Borås Stad har tagit fram en övergripande riskutredning för 
samtliga farligt godsleder i kommunen (Wuz risk consultancy 
AB, 2016-12-19). Utredningen är översiktlig och i de fall 
där två farligt godsleder korsar varandra kan utredningen 
i vanliga fall inte användas. Dialog har dock skett med 
räddningstjänsten och bedömningen är att den markanvänd‑
ning som tillåts närmast vägarna, dvs. markparkering, ej är 
känslig verksamhet och således acceptabel i förhållande till 
risknivån.

Befintliga byggnader innehåller normalkänslig till mindre 
känslig verksamhet och ligger ca 70 meter från riksväg 40 där 
hastigheten är begränsad till 110 km/h. Enligt den översikt‑
liga riskutredningen krävs ett skyddsavstånd på 40 meter och 
risknivån inom planområdet bedöms därmed vara tillfreds‑
ställande låg. Vid eventuella framtida om- och utbyggnatio‑
ner eller förändringar i verksamheterna ska säkerhetsfrågan 
dock särskilt beaktas i samband med bygglovsgivning. I 
planen regleras att ventilation ska placeras högt och riktas 
bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna ske bort 
från riksväg 40. För den lilla byggrätten som ligger längst 
åt öster i planområdet gäller det istället att ventilation och 
utrymning ska riktas bort från riksväg 27. 

De verksamheter som finns och tillåts inom planområdet kan 
i sig själva utgöra risk för omgivningen. Planen är dock en del 
av ett större verksamhetsområde i utkanten av tätorten och 
bedömningen är att inga skyddsåtgärder behövs.

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

I planområdet planläggs inga bostäder eller annan känslig 
verksamhet som kan bli störda av buller från verksamheter 
eller vägar. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa de befintliga bostäderna i Viared.

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

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

I planområdet tillåts ingen känslig användning och åtgärder 
behöver inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och 
de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Luftföroreningar
I området finns två tankstationer. I planen tillåts ingen 
känslig användning och ytterligare utredningar eller åtgärder 
bedöms inte vara nödvändiga. 

Elektromagnetiska fält
Det mest utbredda magnetfältet är jordens eget magnetfält.
Magnetfält finns överallt omkring oss och det är jordens 
eget magnetfält som får kompassnålen att rikta sig mot 
norr. Liknande magnetfält bildas också kring ledningar 
med likström. Magnetfälten är starkast närmast källan, till 
exempel kring kraftledningar eller omkring apparater, men 
styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström som 
används desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att 
skärma av och går igenom väggar och tak. Vid exponering 
för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndig‑
hetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker. 
Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat 
konstaterat.

Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära 
hälsorisker. Starka magnetfält kan störa kroppens nervsig‑
naler men då krävs magnetfält som är hundratals gånger 
starkare än de som finns under de största kraftledningarna. 

Genom planområdet går i dagsläget två parallella luftburna 
130 kV elledningar. Borås Elnät äger den som ligger längst åt 
öster och den kommer att monteras ner eftersom de grävt för 
nya ledningar öster om riksväg 27. Vattenfall äger den andra 
och de har inga planer på att gräva ner eller flytta ledningen. 

I en riskutredning för Viared Norra från 2010 (Kvalitativ 
riskanalys för Viared 5:1 m fl, COWI AB, 2010-11-12) rekom‑
menderades ett skyddsavstånd från en ledning med 130 kV 
till 40 meter från bostäder. Bostäder ska ses som en känslig 
användning med varaktig vistelse av människor. I detaljpla‑
nen tillåts inga bostäder. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
och allmänna råd finns ytterligare rekommendationer 
kring avstånd från starkströmsledningar. En luftledning 
för högspänning får inte vara framdragen över en byggnad. 
Undantag gäller för metallmantlade eller skärmade kablar, 
friledningar inom driftrum och friledningar över mindre, 
inte elektrifierade byggnader (exempelvis mindre uthus, 
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små växthus, källare eller liknande) under förutsättning att 
betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid bedömning av 
säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens storlek, avståndet 
till närmaste fasledare, ledningens nominella spänning och 
utförande.

Om spänningen är högre än 55 kV ska det horisontella 
avståndet vara minst fem meter plus ett spänningstillägg 
utanför detaljplanelagt område och minst tio meter inom 
detaljplanelagt område. 

I detaljplanen regleras så att ledningen har en skyddszon som 
är tio meter, vilket innebär att det inom den zonen inte får 
placeras några byggnader där människor varaktigt vistas. Det 
som kan byggas är mindre teknik- och komplementbyggnader 
såsom förråd eller liknande samt markparkering, vilket 
bedöms som ej känslig verksamhet. Närmast ledningen 
regleras dessutom marken så att det inte får uppföras några 
byggnader överhuvudtaget. Bedömningen är att aktuell 
detaljplan tar hänsyn till de eventuella risker som elledning‑
arna medför och att de begränsningar som görs i planen är 
tillräckliga för att hantera riskfrågan på ett acceptabelt sätt.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Viaredsvägen som leder 
från Frälsegårdsrondellen vidare in i Viared ska vara en 
kommunal gata. Bestämmelsen GC innebär att gång- och 
cykelbanan genom området ägs och sköts av kommunen. 
NATUR betyder att området ägs av kommunen och är mark 
som kräver väldigt lite skötsel. I det här fallet är syftet med 
marken grönska i området. Marken kan också komma att 
betas av får som en del av skötseln.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen följer strukturen i övriga Viared och kommunen 
är därför huvudman för allmänna platser inom planområdet, 
det vill säga områden som är markerade med GATA, GC och 
NATUR. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Kvartersmarken regleras med användningarna JZG1H1E. J 
står för industri. Z står för verksamheter, och är en flexibel 
användning som kan inrymma till exempel service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrym‑
mande varor och andra verksamheter av likartad karaktär 
med begränsad omgivningspåverkan. G1 står för fordons‑
service inklusive restaurang, till exempel bensinstation och 
snabbmatsrestaurang. H1 står för handel med skrymmande 
varor. Handel med skrymmande varor tillåts även i använd‑
ningen Z men H1 finns med för att förtydliga denna använd‑

ning i området. Anledningen till att handeln begränsas är att 
området inte är utpekat för handel i Borås Stads översiktsplan 
från 2018. Dock finns redan idag handelsverksamheter i 
planrområdet som bör få finnas kvar. Läs mer under rubrik 
Översiktlig planering i kapitel 10. Övergripande beslut. 

E står för tekniska anläggningar, som till exempel transfor‑
matorstationer eller liknande anläggningar som behövs för 
att tillgodose området med el, vatten med mera.  

Utnyttjandegrad och begränsningar
Bestämmelsen e70 innebär att byggnader får uppta max 70% 
av arean inom egenskapsgränsen. Där det inte finns någon 
e-bestämmelse är det möjligt att bygga på hela ytan inom 
egenskapsgränsen, det vill säga 100 %. På mark med prickar 
får det inte uppföras några byggnader. Skärmtak får däremot 
finnas, men inte under luftledning. På prickmark är det 
tillåtet med markparkering. 

Mark med kors får endast bebyggas med mindre komple‑
mentbyggnader där människor ej stadigvarande vistas. Det 
kan till exempel vara förråd eller liknande. Denna bestäm‑
melse finns tillsammans med prickmark för att skapa ett 
skyddsavstånd inom 10 meter på var sida om den luftburna 
kraftledningen. Inom skyddsområdet får det också finnas 
markparkering. Skyddsområdet förtydligas med illustration 
på plankartan samt i en illustration på sida 7 i denna planbe‑
skrivning.

Utformning och placering
Inom all kvartersmark finns bestämmelser som reglerar hur 
byggnaderna får utformas. Totalhöjderna på byggnaderna 
regleras till 16 respekive 12 meter, vilket redovisas genom 
en siffra inom dubbla romber. Utöver totalhöjden får dock 
anordningar för ventilation och dylikt sticka upp. Byggna‑
derna får ha en maximal taklutning på 15%. Avvikelser kan 
tillåtas för mindre del av tak. 

Bestämmelsen f1 innebär att vissa delar av området inte får 
ha skorstenar, master eller liknande som är högre än +250 
meter över nollplanet. Anledningen är att området ska vara 
hinderfritt för flygtrafiken i Viared. Även vegetationen bör 
hållas inom högsta höjden för att garantera hinderfrihet för 
flygtrafiken.

Bestämmelsen f2 är en utformningsbestämmelse som är satt 
för att området ska stämma överens med övriga Viareds 
verksamhetsområde utmed riksväg 40. Bestämmelsen innebär 
att fönsterarean mot riksväg 40 inte får understiga 5%. Fasad‑
färger ska harmoniserna med omgivande bebyggelse. Fasader 
längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker i färg, 
material eller textur. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 15

Skyltar och dylikt får inte vara blinkande eller rörliga. Skylt‑
master får inte överstiga byggnadens nockhöjd. Skyltmaster 
medges inte mot riksväg 40 inom planområdet. 

Mark och vegetation
I området går många ledningar, både luftburna och i marken, 
vilket innebär att marknivåerna inte får ändras hur som 
helst. Detta regleras i detaljplanen med hjälp av tre olika 
n-bestämmelser. Bestämmelsen n1 innebär att marken under 
kraftledningen inte får höjas. Bestämmelsen n2 innebär att 
mark ovan ledningar bara får höjas 0,5 meter. I östra delen av 
planområdet finns ett område där maximal höjd på marken 
får vara +180 i förhållande till stadens nollplan, vilket 
regleras med bestämmelsen n3. I detta område säkerställer 
bestämmelsen både tillräcklig höjd under kraftledningen 
och att ledningar under mark inte får för tjocka jordmassor 
ovanför sig. 

Störningsskydd 
Bestämmelsen m1 innebär att ventilation ska placeras högt 
och vetta bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna 
ske bort från riksväg 40. Bestämmelsen m2 innebär samma 
regleringar men för riksväg 27. 

Administrativa bestämmelser
Eftersom det finns många ledningar i området regleras stora 
ytor inom planområdet med bestämmelsen u, vilket innebär 
att marken ska vara tillgängliga för allmännyttiga underjor‑
diska ledningar. Under kraftledningen finns bestämmelsen 
l (litet L) vilket innebär att området ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga luftledningar.

För att alla fastigheter inom planområdet ska få tillgång till 
allmän gata behöver det bildas en gemensamhetsanläggning 
för gata. I plankartan visas gemensamhetsanläggningens 
placering med bestämmelsen g. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen strider inte mot Borås Stads Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen april 2018, pekar ut 
aktuellt område som verksamhetsområde. I översiktsplanen 
beskrivs Viareds verksamhetsområde enligt följande: ”Främst 
storskaliga transportorienterade verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder och handel. Störande verksamheter 
kan förekomma. Användningen föreslås fortsätta eller 
utvecklas genom förtätning med verksamheter av samma 
karaktär som idag.”

På östra sidan om riksväg 27 samt direkt söder om aktuellt 
planområde finns ett område, Viared Östra, som i över‑
siktsplanen är utpekat som ett utredningsområde för nya 
verksamheter på lång sikt. Området beskrivs enligt följande: 
”Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat och 
kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och dagligvaruhan‑
del bör undvikas. (...)” 

Eftersom trafiken lyfts som en avgörande faktor för utveck‑
lingen av Viared Östra görs bedömningen att det gäller även 
för aktuellt planområde, söder om Viaredsmotet. Därav finns 
belägg för att även i denna detaljplan begränsa vilken typ av 
handel som får finnas. Läs mer under rubriken Kvartersmark 
i kapitel 9. Planbestämmelser.

Ett övergripande viktigt perspektiv i översiktplanen är förtät‑
ning och att främja hållbara resor för att undvika onödig 
utglesning och utbredning av staden. Detaljplanen är förenlig 
med översiktsplanens intentioner. Genom att skapa tydliga 
och gena cykelstråk till Viared underlättas cykling till och 
från arbetsplatserna i området. 

Vägplan riksväg 27
Tafikverket fastställde i maj 2012 vägarbetsplan för riksväg 
27 och planen fick laga kraft i början av 2013. Avvikelserna 
från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet som små vilket 
gjorde att man inte påkallade en detaljplaneändring i detta 
läge. För att Borås Stad ska kunna ta över huvudmannaska‑
pet efter vägplanen behöver dock vägområdet regleras i en ny 
detaljplan.

Miljömål
Det finns nationella, regionala och lokala miljömål. De 
nationella miljömål som i huvudsak berörs av detaljplanen 
är god bebyggd miljö och begränsad miljöpåverkan. I de 
regionala tilläggsmålen lyfts bland annat att det ska vara lätt 
att gå, cykla och åka kollektivt. I miljömålen för Borås lyfts 
bland annat vikten av en hållbar samhällsplanering. 

Detaljplanen bedöms inte påverka miljömålen negativt. 
Området är en del av ett redan etablerat verksamhetsområde, 
och detaljplanen lägger bland annat vikt vid gestaltning 
och gröna inslag. Ett tydligt gång- och cykelstråk kan ha en 
positiv påverkan för att minska biltrafiken i Viared. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är 
viktigt att detaljplanen belyser frågan om störningar/risk 
från ledningar och farligt godsleder, hantering av dagvatten 
vid utökad andel hårdgjord yta samt avgränsning gentemot 
naturmarken på grund av eventuella hasselmöss. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe‑
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen är ansvarig för allmän plats inom detaljplanen.

Borås Stad ansvarar för utbyggnad av gång- och cykelväg 
inom planområdet. Även iordningställande av grönytor i 
anslutning till denna, se rubrik 3 Gator och trafik. Kommu‑
nen ansvarar också för framtida drift och underhåll på denna 
yta.

Avtal
Överenskommelse om fastighetsreglering upprättas mellan 
kommunen och berörda fastigheter inom området.

Fastighetsrättsliga frågor
Det befintliga storkvarteret med industrimark kommer ett 
utökas vilket innebär att dagens tillfartsgata från Viaredsvä‑
gen inkluderas i det utökade storkvarteret. Gemensamhetsan‑
läggning för vägen inom storkvarteret skapas på initiativ av 
markägaren. 

Befintliga ledningsrätter och servitut bedöms inte påverkas 
av planen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Vindbron 1

 » Ansluts till ny GA för väg.

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

Vindbron 2

 » Ansluts till ny GA för väg.

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

Orange yta visar utökad kvartersmark i förhållande till gällande planer. Kvartersmarken kan tillföras befintliga fastigheter alternativt utgöra nya fastigheter.

Vindbron 1

Vindbron 2

Vindbron 3

Arrende 
Viared 5:1
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 » Fastigheten utökas med kvartersmark norr om befintlig 
fastighet

Vindbron 3

 » Ansluts till ny GA för väg

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar

 » Fastigheten utökas med kvartersmark norr och nordost 
om befintlig fastighet

Viared 5:1

 » Belastas av gemensamhetsanläggning för väg

 » Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

 » Exploateringsgraden minskar inom befintlig kvarters‑
mark

 » Allmän platsmark omvandlas till kvartersmark

 » Områdesbestämmelser omvandlar till allmän platsmark

 » Del av gammal stadsplan P676 och områdesbetäm‑
melser P955:1, upphävs.

 » Byggrätter tillkommer

Ekonomi
Kommunen bekostar utbyggnad av allmän plats. Kommunen 
bekostar förrättning för gemensamhetsanläggning. Ägare 
till fastigheter vars fastigheter tillförs mark får kostnader för 
markköp och fastighetsbildning. Kommunen kan tillgodo‑
göra sig den ökning i markvärde som detaljplanen medför. 

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
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Övergripande riskutredning (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19). 

 » Riskutredning (COWI AB, 2010-11-12).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jennyann Karlsson 
Byggledare 
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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 flera 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 vinner 
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.

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 

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. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

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



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00076 1.1.3.0 
 

  

 

Start av fjärde familjecentral på central plats i Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att starta en fjärde familjecentral på central plats i 

Borås.  Förskolenämnden tillstyrker avtalsförslaget från 

Lokalförsörjningsnämnden och familjecentralen förläggs därmed till Herkules 

vårdcentral.      

Ärendet i sin helhet 

För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 

på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 

Stad. På familjecentralerna bedrivs verksamheten i samverkan mellan fem 

samlokaliserade verksamheter; öppen förskola, socialtjänst med 

inriktning mot förebyggande arbete, mödrahälsovård, barnhälsovård och 

bibliotek. 

 

Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 

föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 

Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder sig 

främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har börjat 

förskoleklass. Utifrån barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår 

från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet och därigenom är behovet 

av ytterligare familjecentraler och öppna förskolor angeläget.   

 

Vid Förskolenämndens sammanträde 2017-06-20 beslutade nämnden att starta 

en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 

placering. 

I Budget 2019 under Verksamhet 2019 fastslår Kommunfullmäktige att 

Förskolenämnden i samverkan med Individ och familjeomsorgsnämnden ska 

starta en familjecentral på en central plats i Borås. Medel för den fjärde 

familjecentralen finns avsatta i Kommunstyrelsens Budget 2019. Den fjärde 

familjecentralen förläggs till Herkules vårdcentral i Borås.  

Avtalsförslag: 

Fastighet: Kv Carolus 1 

Adress: Stora Kyrkogatan 4 

Hyresvärd: CS i Borås Förvaltning AB 

Yta: 520 m2 
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Hyra: 935 000 kr/år, 1 798kr/m2, Scahblon 1 849 kr m2 

Index: 100 % KPI 

Avtalstid: 7 år, 24 månaders uppsägning, 3 års förlängning 

Preliminär inflytt: 2020-01-01 

Moms: Exklusive     

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019   

2. Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Kv Carolus1, Stora 

Kyrkogatan 4                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 







 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00109 1.1.4.2 
 

  

 

Dygnet runt-verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att från och med januari 2020 bedriva Dygnet runt-

verksamhet på två enheter i Borås Stad. Detta innebär en minskning från 

dagens tre enheter till två enheter, men med bibehållet platsantal.     

Beslutet översänds till Grundskolenämnden.        

Sammanfattning  

Förskolenämnden bedriver idag tre förskolor med dygnet runt-verksamhet 

placerade på Byttorp, Brämhult och Sjöbo. En arbetsgrupp under FSG har 

under 2018 och våren 2019 arbetat med Dygnet runt-verksamheten för att se 

hur verksamheten kan organiseras och bedrivas med god kvalitet.  

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad på någon av Borås Stads 

Dygnet runt-verksamheter. Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn 

från och med 6 månader till och med vårterminen då barnet fyller 13 år.                 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad erbjuder förskola och fritidshem på obekväm arbetstid i enlighet 

med Skollagen (2010:800) 25 kap 5 §: ”kommunen ska sträva efter att erbjuda 

omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 

omfattning det behövs med hänsyn till förälders förvärvsarbete och familjens 

situation i övrigt”. Skollagen förtydligar att det inte är en lagstadgad verksamhet 

utan en strävan att möjliggöra tillmötesgå vårdnadshavarnas behov.   

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på någon av Borås Stads Dygnet runt-

verksamheter. Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 6 

månader till och med vårterminen då barnet fyller 13 år, vars båda 

vårdnadshavare (vid gemensam vårdnad) samtidigt arbetar under obekväma 

arbetstider (kvällar, nätter och/eller helger) och saknar reella möjligheter att 

ordna barnomsorg själva. Omsorg på obekväm arbetstid regleras i 

Förskolenämndens regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid.  

Förskolenämnden bedriver idag tre förskolor med dygnet runt-verksamhet 

placerade på Byttorp, Brämhult och Sjöbo. På enheterna är idag 45 

förskolebarn och 48 fritidshemsbarn placerade. I kö för plats till dygnet runt-

verksamhet står idag sex förskolebarn i kö och sex fritidshems barn i kö. 
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En arbetsgrupp under FSG har under 2018 och våren 2019 arbetat med Dygnet 

runt-verksamheten för att se hur verksamheten kan organiseras och bedrivas 

med god kvalitet.  I arbetsgruppen ingår representanter från 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och fackliga representanter. 

Arbetsgruppen har belyst för- och nackdelar avseende sätt att organisera dygnet 

runt-verksamheten. Att bedriva verksamheten som idag med tre enheter är inte 

ett sätt som gynnar barn, personal och ledning på ett tillfredställande sätt. 

Förskolenämnden bedriver idag verksamheten och Grundskolenämnden köper 

platser. Barn och fritidshemsbarn är idag placerade på tre enheter, här vistas 

barn i yngre åldrar tillsammans med fritidshemsbarn på 12 år på samma 

avdelning. Personalen kan inte på ett tillfredställande sätt tillgodo se barnens 

behov. Det finns en problematik i hanteringen av bemanningen på enheterna 

då det är svårt att få in vikarier som kan täcka luckor.    

Verksamheten ser att det finns ett behov av personal med adekvat utbildning 

som arbetar med barn i åldrarna 6-12 år. Med bakgrund i den nuvarande 

organiseringen föreslås en förändring i hur dygnet runt-verksamheterna är 

organiserade. 

Förslag ny organisation  

Från januari 2020 föreslås att verksamheten organiseras på två enheter i Borås 

Stads som bedriver dygnet-runt verksamhet istället för dagens tre enheter. Det 

är Förskolenämnden som fortsatt bedriver verksamheten och antal platser till 

dygnet runt-verksamhet är oförändrad. På de två enheterna föreslås separata 

avdelningar för förskolebarn och fritidshemsbarn. För enheterna föreslås 

samordning med annan verksamhet för att nyttja lokalerna.  

Förändringen bidrar till att förskolebarns och fritidshemsbarn behov kan 

tillgodoses i verksamheten. Med separata avdelningar kan verksamheten rikta 

och planera innehållet för respektive målgrupp. En förutsättning för att 

verksamheten ska kunna tillgodose barnens behov är att det finns personal med 

adekvat utbildning för respektive målgrupp exempelvis förskollärare, 

barnskötare och fritidspedagog. Förändringen möjliggör även för syskon att 

placeras på samma enhet och viss valmöjlighet mellan enheterna. 

Förslaget innebär också samordningsvinster då avdelningar på samma enhet 

kan samarbeta vissa tider och därmed minskar också tiden för ensamarbete.  

Utöver samordningsvinster blir det också effektivitetsvinster då det på 

avdelningar med fritidshemsbarn inte behövs någon bemanning under dagen. 

Det blir endast lokalkostnader för två enheter istället för tre. De delar av 

lokalerna som nyttjas till verksamhet för barn i fritidsåldern kan nyttjas till 

förskoleverksamhet dagtid. 

Nackdelen med förslaget kan vara ökade transporter. Vid en eventuell 

förändring kan transportsträckan påverka vissa vårdnadshavare vid hämtning 

och lämning i de fall dygnet runt-verksamheten är placerad geografisk långt 

bort. Det här förekommer dock även idag då närhetsprincipen inte tillämpas för 

dessa verksamheter.  
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 11 juni 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00114 1.1.4.25 
 

  

 

Interkommunal ersättning för barn skriven i annan 

Sjuhäradskommun 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att anta reviderade priser för interkommunal 

ersättning avseende barn skriven i annan Sjuhäradskommun, att gälla från och 

med augusti 2019.         

Sammanfattning 

För att underlätta samarbetet och utbytet mellan Sjuhäradskommunerna, 

fastställs årligen en prislista gällande ersättning för barn med folkbokföring i 

annan Sjuhäradskommun. 

Ersättningen bygger på ett genomsnittligt Sjuhäradspris för fristående 

verksamhet. Kommunerna med lägst respektive högst värde har exkluderats vid 

beräkningen av den genomsnittliga ersättningen.                

Ärendet i sin helhet 

För att underlätta samarbetet och utbytet mellan Sjuhäradskommunerna, 

fastställs årligen en prislista gällande ersättning för barn med folkbokföring i 

annan Sjuhäradskommun. 

Ersättningen bygger på ett genomsnittligt Sjuhäradspris för fristående 

verksamhet. Kommunerna med lägst respektive högst värde har exkluderats vid 

beräkningen av den genomsnittliga ersättningen. 

Enligt beslut 2018 tillämpas 2018 års fastställda prislista t o m vårterminen 2019 

och föreslagen prislista träder i kraft fr om höstterminen 2019.    

År 
Förskola 

1-2 år 

Förskola 

1-2 år 

pris/h 

Förskola 

3-5 år 

Förskola 

3-5 

pris/h 

2019 132 131 79,41 101 767 61,16 

Jämf 

2018 
128 649 77,00 102 407 61,54 

 

För förskolan debiteras barnen med ett timpris utifrån antalet placerade 

timmar/vecka. Juli månad tillhör vårterminen. Priset är exkluderat 

barnomsorgsavgiften för förskola och fritids som respektive placeringskommun 
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debiterar vårdnadshavarna. Priserna avser inte dygnet-runt-verksamheten där 

Borås Stad debiterar för faktisk kostnad. 

Beslutsunderlag 

1. ”Beräkningsunderlag- förslag till Sjuhäradspriser”                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan 2019-06-11 

Beslutet expedieras till 

1. Övriga Sjuhäradskommuner 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Gemensam prislista för förskola och fritidshem i Sjuhärad 2019 FÖRSLAG 20190429

Med hänsyn till avgiftsintäkter

Förskola 1-2 år

avgiftsintäkt -8 636 -8 256 -9 167 0 -10 131 -9 612 -8 918 -6 082

Mark Tranemo Vårgårda Bollebygd Svenljunga Borås Ulricehamn Herrljunga Genomsnitt

Undervisning 103 717 113 415 118 134 92 754 101 682 112 733 107 825 113 781 108 859

Läromedel 3 511 2 150 1 763 1 179 548 595 1 416 964 1 531

Elev- & Hälsovård 865 0 0 0 0 3 649 0 0 752

Måltider 9 285 9 400 12 476 8 265 12 069 9 912 10 450 11 030 10 358

Lokalkostnader 14 277 12 910 22 253 19 833 18 736 14 407 16 285 15 716 15 389

Delsumma 131 656 137 875 154 626 122 031 133 035 141 296 135 976 141 491 136 888

Avgiftsintäkt -8 636 -8 256 -9 167 0 -10 131 -9 612 -8 918 -6 082 -8 606

Delsumma reducerat med avgiftsintäkt 123 020 129 619 145 459 122 031 122 904 131 684 127 058 135 409 128 282

Administration 3% 3 691 3 889 4 364 3 661 3 687 3 951 3 812 4 062 3 848

Delsumma efter adm. pålägg 126 710 133 508 149 823 125 692 126 591 135 635 130 870 139 471 132 131

Mervärdeskatt 6% 7 603 8 010 8 989 7 542 7 595 8 138 7 852 8 368 7 928

Summa kronor per barn 134 313 141 518 158 812 133 233 134 187 143 773 138 722 147 840 140 059

Pris per tillsynstimme (32*52) 76,15 80,23 90,04 75,54 76,08 81,51 78,65 83,82 79,41

*Värdena från Bollebygd (lägst värde) och Vårgårda (högst värde) är exkluderade från genomsnittsberäkningen.
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Gemensam prislista för förskola och fritidshem i Sjuhärad 2019

Med hänsyn till avgiftsintäkter

Förskola 3-5 år

avgiftsintäkt -8 636 -8 256 -9 167 0 -10 144 -9 612 -8 918 -6 330

Mark Tranemo Vårgårda Bollebygd Svenljunga Borås Ulricehamn Herrljunga Genomsnitt

Undervisning 76 111 83 918 73 680 77 050 77 761 72 363 66 651 85 389 76 814

Läromedel 3 511 2 150 1 763 1 179 548 595 1 391 800 1 624

Elev- & Hälsovård 865 0 0 0 0 3 649 0 0 752

Måltider 8 952 9 400 12 476 8 265 12 069 9 912 10 265 11 030 10 179

Lokalkostnader 14 277 12 910 22 253 19 833 18 736 14 407 15 997 15 716 17 069

Delsumma 103 717 108 378 110 172 106 327 109 114 100 926 94 304 112 935 106 439

Avgiftsintäkt -8 636 -8 256 -9 167 0 -10 144 -9 612 -8 918 -6 330 -7 636

Delsumma reducerat med avgiftsintäkt 95 081 100 122 101 005 106 327 98 970 91 314 85 386 106 605 98 803

Administration 3% 2 852 3 004 3 030 3 190 2 969 2 739 2 562 3 198 2 964

Delsumma efter adm. pålägg 97 933 103 125 104 035 109 517 101 939 94 053 87 948 109 803 101 767

Mervärdeskatt 6% 5 876 6 188 6 242 6 571 6 116 5 643 5 277 6 588 6 106

Summa kronor per barn 103 809 109 313 110 277 116 088 108 055 99 697 93 225 116 391 107 873

Pris per tillsynstimme (32*52) 58,85 61,97 62,52 65,82 61,26 56,52 52,85 65,99 61,16

*Värdena från Ulricehamn (lägst värde) och Herrljunga (högst värde) är exkluderade från genomsnittsberäkningen.
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Gemensam prislista för förskola och fritidshem i Sjuhärad 2019

Med hänsyn till avgiftsintäkter

Fritidshem 6-12 år

avgiftsintäkt -4 925 -7 837 -6 980 0 -5 392 -7 138 -8 327 -5 962

Mark Tranemo Vårgårda Bollebygd Svenljunga Borås Ulricehamn Herrljunga Genomsnitt

Undervisning 21 583 26 346 25 252 18 006 21 656 17 508 28 513 26 447 24 358

Läromedel 629 1 900 586 822 548 228 762 739 906

Elev- & Hälsovård 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Måltider 2 563 3 760 8 536 4 459 12 069 4 546 4 983 7 568 5 311

Lokalkostnader 3 317 5 401 6 438 7 725 18 736 4 625 5 362 3 633 5 313

Delsumma 28 091 37 407 40 812 31 012 53 009 26 906 39 619 38 387 35 888

Avgiftsintäkt -4 925 -7 837 -6 980 0 -5 392 -7 138 -8 327 -5 962 -5 672

Delsumma reducerat med avgiftsintäkt 23 166 29 570 33 832 31 012 47 617 19 768 31 292 32 425 30 216

Administration 3% 695 887 1 015 930 1 429 593 939 973 906

Delsumma efter adm. Pålägg, pris per år 23 861 30 457 34 847 31 942 49 046 20 361 32 231 33 398 31 123

Pris per månad 2 594

Mervärdeskatt 6% 1 432 1 827 2 091 1 917 2 943 1 222 1 934 2 004 1 867

Summa kronor per barn 25 293 32 284 36 938 33 859 51 988 21 583 34 165 35 402 32 990

Summa kostnad per tillsynstimme (16*52) 28,68 36,61 41,88 38,39 58,95 24,47 38,74 40,14 37,41

*Värdena från Borås (lägst värde) och Svenljunga (högst värde) är exkluderade från genomsnittsberäkningen.
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2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 

och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 

att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 

Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 

på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 

avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 

utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 

kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 

förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 

om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 

förskola                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Serveringskök, mindre enheter 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att införa serveringskök samt bemanning med egen 

personal för förskolor med upp till ca 40 barn, där Förskoleförvaltningens 

personal sköter beställning och servering av mat samt disk.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ser över olika alternativ till effektiviseringar för att nå en 
budget i balans. Förskoleförvaltningen har tillsammans med Grundskole-
förvaltningen sett över nivån på kostverksamheten. Detta då 
Förskoleförvaltningen köper kostverksamheten från Grundskoleförvaltningen. 
Grundskoleförvaltningen ska inför hösten 2019 genomföra vissa 
effektiviseringar av kostverksamheten och har dessutom föreslagit 
Förskoleförvaltningen att införa serveringskök för mindre enheter med upp till 
ca 40 barn, där Förskoleförvaltningens personal sköter beställning och servering 
av mat samt disk.  

Förslaget berör i nuläget 17 förskolor varav tolv redan i dag har serveringskök 
och fem görs om från tillagningskök till serveringskök. Förslaget innebär även 
att personal inom Förskoleförvaltningen sköter beställning och servering av 
mat samt disk på samtliga av dessa mindre enheter. Två av förskolorna som 
berörs planeras att stängas under mars 2020. De förskolor som berörs kommer 
att erhålla utökad budgetram, utifrån en beräkningsmodell framtagen av 
kostverksamheten, för att kunna sköta de arbetsmoment som krävs. 
Förskoleförvaltningen kommer utifrån förslaget inte längre köpa 
kostverksamhet från Grundskoleförvaltningen till de berörda förskolorna. En 
viss utökad kostnad för transporter förväntas. Förslaget innebär totalt sett en 
effektivisering och en minskad årskostnad för nämnden med drygt 2 000 tkr.   

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 11 juni 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 

Tullastugan, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. 

(Tullastugan), Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att förslå hur den befintliga Tullastugan och de 

tillhörande ekonomibyggnaderna, i form av en jordkällare och ett uthus, ska 

användas i framtiden, för att bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är även 

att göra det möjligt att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 

bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön. Byggrätten 

tillåter byggande av parhus eller kedjehus i max två våningar med sadeltak. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 

början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan), Borås Stad.                           

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Andreas Ekström  

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Detaljplan för Tullen,

Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

BN 2017-1230Dp Granskning
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön. Tullastugan är ett av stadens bästa exempel på 
utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag 
är i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. 
Planområdets storlek är ca 2700 kvm. Marken i området ägs 
av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Kommunala beslut 
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter 
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser 
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande 
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut 
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.

Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på 
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars 
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
en samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2018 
Granskning 2 kvartalet 2019 
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 3 kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger i kanten av ett småskaligt bostadsområde 
där den är omringad av terränganpassade enbostadshus och 
flerbostadshus uppförda i 1 till 2 våningar med inredd vind. 
Husen i området är byggda i olika perioder under 1900-talet 
och har därför varierande stilar och materialval. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. , Tullastugan, Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019. 

Planområde Triangeln 8 m.fl.
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Tullastugan 

Tullastugans uthus

Tullastugans jordkällare

Strax norr om fastigheten övergår bostadsbebyggelsen i kupe-
rad skogsmark. Nära intill fastigheten löper Göteborgsvägen 
som tidigare var infartsväg till staden från väster. På andra 
sidan Göteborgsvägen, ligger ett verksamhetsområde med 
byggnader utförda i varierande stilar i 1-2 våningar.

Ny bebyggelse 
Planförslaget går ut på att möjliggöra en byggrätt för 
bostadsändamål på bakomliggande fastigheterna. Byggrätten 
som tillkommer tillåter byggande av parhus eller kedjehus i 
max två våningar med sadeltak. I och med att bakomliggande 
fastigheter har en kuperad terräng ska den nya bebyggelsen 
anpassas efter den.  

Stadsbild och gestaltning
På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen 
idag är det viktigt att den nya bebyggelsen samspelar med den 
befintliga Tullastugan. Därför måste den nya bebyggelsen ta 
hänsyn till Tullastugans utformning och materialval. 
Som inspiration i utförande av den nya bebyggelsen kan de 
danska husen på Hestra vara förebild.

Historik och kulturmiljöer
Nuvarande bebyggelse tillhörande fastigheterna Triangeln 8 
och 9 utgörs av den så kallade Tullastugan och två mindre 
ekonomibyggnader i form av en jordkällare och ett uthus. 
Bostadshuset är uppfört år 1834 och fastigheten ägdes då 
av Fläskjums Wägbolag som tros vara de som står bakom 
uppförandet. 

Byggnaden har fått namnet Tullastugan då dess ursprungliga 
funktion var att inrymma Katrinebergs vägtull, troligtvis 
är det även detta namn som senare gett stadsdelen namnet 
Tullen. 
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Tullastugans baksida

Tullastugans detaljer - framdörr Tullastugans detaljer - fönster
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Illustration på hur tillkommande byggnad.

Tullverksamheten avvecklades omkring år 1873 varefter 
fastigheten köptes av målare Johan Emil Lönnqvist och 
byggnaden blev efter det till bostad. Tills det att stadsdelen 
Tullen planlades på 1950-talet så låg fastigheten Triangeln 
8 och 9 tillsammans med Tullastugan utanför stadsplanerat 
område. 

Tullastuga dokumenterades i samband med en kulturhistorisk 
bebyggelseinventering som genomfördes av Älvsborgs 
länsmuseum på uppdrag av Borås kommun mellan åren 
1996-1998. Inventeringen blev grunden till Borås kommuns 
kulturmiljöprogram som upprättades år 2000 och där Tulla-
stugan med tillhörande ekonomibyggnader finns utpekat som 
kulturhistoriskt värdefullt.

Tullastugan är en av de bästa representanterna för stadens 
utkantsbebyggelse uppförd under 1800-talet och kan 
därför tillmätas ett högt kulturhistoriskt värde. Detta värde 
förstärks av stugans välbevarade detaljer och karaktär samt 
att denna byggnadstyp är mycket sällsynt i Borås. Byggnaden 
tillmäts därför ett högt dokumentvärde både ur ett byggnads- 
och samhällshistoriskt perspektiv. 

Tullastugan är ett gott exempel på sin tids byggande och 
tillsammans med ekonomibyggnaderna och omgivningen 
bedöms den ha ett miljöskapande värde. Tullastugan tillmäts 

genom sin placering i staden och i samverkan med den 
senare tillkomna bebyggelsen även ett kontinuitetsvärde 
då den är en del av stadens utveckling. 

Bostäder
Planförslaget innebär att ca 3 nya bostäder kan skapas. 

Offentlig och kommersiell service 
Inom en radie av 1 km från planområdet finns det 5 
förskolor av vilka Hällegårdens förskola är närmast med 
ca 600 meters avstånd. Närmsta grundskola är Hestra 
Midgårdskolan med årskurs F-6 som ligger ca 700 meter 
från planområdet. Kommersiell service finns inom en 
kilometer på Byttorps torg där mataffär och bageri finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt i södra delen där Tullastugan 
och dess komplementbyggnader är lokaliserade men 
har en mer kuperad terräng i den norra delen. För att 
underlätta tillgängligheten samt skydda skyddsvärda träd 
på fastigheten görs anläggning med fördel på de ytor som 
är mer plana.  
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I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Cykeltrafik och cykelparkering
I området är det möjligt att ta sig fram med cykel. Cykelvägen 
går söder om planområdet längs Göteborgsvägen och leder 
in mot centrum förbi vackra kultur- och naturmiljöer som 
Ramnasjön. Cykelväg finns även tillgänglig norr om plan-
området, där man passerar Kolbränningen med vacker miljö. 
Cykelparkering ska lösas inom kvartersmarken. 

Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge. Inom en radie 
av 100 meter finns en busshållplats för både stadsbussar och 
regionsbussar som avgår som tätast varje kvart. På lång sikt 
finns det möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i området.  

Angöring och utfarter 
Ett utfartsförbud införs i planområdets som angränsar till 
Tullarondellen och där sikten är skymd och därmed inte 
anses vara säker nog. In- och utfart kommer att ske via 
befintlig infart. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

3. Gator och trafik
Gatunät
Infrastrukturen runt området är utbyggd och planområdet 
nås från Göteborgsvägen. Hastigheten på gatan är 50 km/h, 
vilket gäller generellt i Borås centrala stadsdelar. 

Gångtrafik
Stadsdelen Tullen kopplas samman med ett nät av gångvägar, 
som underlättar framkomligheten i den relativt kuperade 
stadsdelen. Längs alla större vägar i området finns trottoarer 
som möts av utbyggda gång- och cykelvägar som leder till 
målpunkter i Borås. 

Ett populärt gångstråk som sträcker sig norr om planområdet 
har en gemensam koppling med de omkringliggande fastig-
heterna till Göteborgsvägen. Denna koppling får inte täppas 
till eller skymmas.   

Biltrafik och bilparkering  
Planområdet ligger intill Tullarondellen, i korsningen mellan 
Göteborgsvägen och Fjällgatan. Med bil når man planområ-
det från Göteborgsvägen. Anordning av parkeringsplatser ska 
ske på kvartersmark. 

Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik och 
cykelförbindelse i riktning mot Borås centrum. Planområdet 
har därmed mycket goda förutsättningar för att de boende 
ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är 
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Busskarta och GC-vägar kring Triangeln 8 m.fl. 

CYKELVÄG CYKELVÄG

PLANOMRÅDESGRÄNS

CYKELVÄG

REGIONBUSLINJE

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

Dagvatten 
Ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten upprättas för 
fastigheten. Dagvatten måste tas om hand inne på fastigheten 
genom infiltration.

Värme
I närområdet finns tillgång till fjärrvärme. 

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

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

5. Mark
Natur och vegetation
På tomten kring Tullstugan finns varierande buskar och 
fruktträd som bidrar till en trädgårdskaraktär vilket förstär-

ker den småskaliga upplevelsen. Kommunens intention är 
att delar av träden ska sparas som en del i utemiljön för att 
bevara den sammanhängande grönstruktur som återfinns 
inom angränsande fastigheter. 

Inom fastigheten finns skyddsvärda träd som markerats ut på 
kartan, vilket inkluderar en ek, ett äppelträd och en ask. 

Det finns också tre stycken tallar i norra delen av området 
som inte är markerade som skyddsvärda men som är åter-
kommande karaktärsträd som återfinns på flera ställen inom 
stadsdelarna Tullen. 

Grönområdesplan
Grönområdesplanen är ett vägledande dokument för samver-
kan av stadens grönområden och förtätning av bebyggelse. 
Grönområden har en stor betydelse för människors fysiska 
och psykiska hälsa men även för växt och djurlivets sprid-
ningskorridorer och passager. 

Grönområdesplanen har klassificerat Borås värdefulla 
naturområden enligt en fyrgradig skala. Området kring sjön 
Kolbränningen som ligger norr om planområdet har utpekats 
som klass II-mycket högt värde. 

Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som 
leder från Göteborgsvägen till dessa naturområden. Det är 
därför viktigt att denna koppling ej täpps till eller skyms.

Tullastugans utemiljö
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Lek och rekreation
Den närmsta lekplatsen är Arkturus som ligger ca 450 meter 
från planområdet. Planområdet ligger i nära anknytning till 
Kolarskogen och Byttorpssjön. Här finns flera rekreations-
värden i form av promenadstråk, fiske-, bad- och grillplatser 
samt skog med mycket höga naturvärden. 

Skyddad natur
Inom planområdet finns det tre skyddsvärda träd. Ett av 
dem är ett äppelträd som ligger närheten av Tullastugan och 
som bidrar med småskalighet till utemiljön. Det andra är en 
ek som ligger i norra delen av planområdet och det tredje 
skyddsvärda trädet är en hamlad ask som ligger på gränsen 
mellan fastigheten Triangeln 8 och Göteborgsvägen.  
För att inte skada trädens vitalitet ska skyddsavstånd till 
trädets droppzon hållas. Med droppzon menas ett område 
kring trädet som skyddar trädens rötter vid arbeten (helst 
fysiskt skydd) och där man inte gräver, kör med tunga 
fordon, har upplag eller uppställningsplats för fordon etc. 
Träden har markerats på plankartan och skyddas med en 
planbestämmelse (n) som kräver marklov vid åtgärder som 
berör trädet och dess rotsystem. 

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 
Tullastugan och dess ekonomibyggnader är minnesbärande 
för hela stadsdelens historia och är goda exempel på stadens 
tidiga utkantsbebyggelse. Genom rivningsförbud och varsam-
hetsbestämmelser kan de identitetsbärande byggnaderna 
skyddas och bevaras för framtiden.  

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

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

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. 

 
Miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten bedöms inte 
påverkas negativt av föreslagen användning i planen.

Äppleträd - ett utav träden som är skyddade.

Hamlad ask - ett utav träden som är skyddade.
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8. Störningar på platsen
Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet i dagsläget är utsatt för buller från Göteborgsvä-
gen som är en trafikerad väg. Därför har en bullerutredning 
tagits fram (Gärdhagen Akustik AB 2018-02-20). Med hjälp 
av utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så 
att risken för att människor blir störda av buller minimeras. 
För tillkommande hus på bakomliggande fastigheter kan 
bullerklaven vid fasaden för bostäder, som PBL anger, lösas 
genom att bygga genomgående bostäder. På det sättet kan 
rum med en tyst sida mot norr skapas utan att behöva ha ett 
störningsskydd.  
När det gäller bullernivåerna vid fasaden för Tullastugan 
uppfyller de visserligen riktlinjer för trafikbuller vid bostad i 
förordningen utan några åtgärder. Om åtgärder ska tillämpas 
för att sänka bullernivåerna vid fasaden kan ett bullerplank 
anläggas. Eftersom området har ett kulturhistoriskt värde har 
bullerplankets utformning reglerats i plankartan. Det finns 
möjlighet att tillämpa ytterligare åtgärder på insidan av huset.           
För kontorsändamål behöver inga externa åtgärder tillämpas.

Ekvivalent bullernivå utan bullerskydd.

Ekvivalent bullernivå med bullerskydd.

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

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

Luftvårdsförbundet Luft i Väst utför kontinuerliga luftföro-
reningsmätningar av PM10 (partiklar) och NO2 i Kungsga-
tan i centrala Borås. Mätningarna har de senaste fem åren 
visat att miljökvalitetsnormen för partiklar inte överskrids 
och inte heller miljömålet. Gällande kvävedioxid överskrids 
miljömålet vissa år, men inte miljökvalitetsnormerna. 
Göteborgsvägen har inte ett slutet rum såsom Kungsgatan 
och är inte lika mycket trafikerad. Därför bedöms området 
troligtvis inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och 
bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver 
åtgärder inte vidtas. 

Vy över Göteborgsvägen vid Tullastugan.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.e1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder (parhus eller kedjehus) som med varsamhet ska anpassas till
platsens kulturhistoriska värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f1

Varsamhetsbestämmelser
Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.k2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

k4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

q2

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör alla skyddsvärda trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

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

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BC1K1
Bostäder, samlingslokal och kontor med möjlighet för mindre
hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f2

f3 Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.

2019-05-28 SBN

GATA Gata.

Garage/Carport
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trä.
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Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1
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Tullastugans utemiljö utan bullerplank.

Tullastugans utemiljö med bullerplank.
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Vy över Tullastugan utan bullerplank.

Vy över Tullastugan med bullerplank.
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9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelsen B vilket innebär 
att marken får användas för bostadsändamål. Del av planom-
rådet kring Tullstugan har också tilldelats bestämmelserna 
C1 som tillåter samlingslokal och K1 som tillåter kontor för 
mindre hantverksförsäljning. 
 
Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av endast uthus och komplement 
byggnader som ska utformas med hänsyn till Tullastugans 
karaktär. 

Bestämmelsen g markerar den del av marken som är avsedd 
för att vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för 
trafik. Det betyder att den delen av marken ska vara tillgäng-
lig för omkringliggande fastigheter att använda som in- och 
utfart. För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat 
att in- och utfart får ske bara på den delen av vägen. Resten 
av gränsen mellan planområdet och vägen är markerad med 
ett utfartsförbud.

Inom planområdet finns tre träd markerade med n. Dessa 
träd är skyddsvärda och får inte tas bort utan marklov. 
Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1.

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta byggnadshöjd och bestämmelsen byggnad ska utformas med 
takvinkel inom angiven intervall. Eftersom planområdet har en 
kulturhistoriskt värdefull miljö är det reglerat, med bestäm-
melsen f, att tillkommande byggnader och eventuellt plank 
eller staket ska utformas i trä och med hänsyn till befintliga 
byggnader (Tullastugan). 

Tullastugan och dess tillhörande komplementbyggnader har 
ett stort kulturhistoriskt värde och därför har ett rivnings-
förbud lagts till med bestämmelsen q1. Med bestämmelsen 
q2 skyddas Tullastugans ursprungliga detaljer. Den anger att 
byggnadens ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier 
ska bevaras och att tilläggsisolering samt kompletterande 
isolerglas får endast tillföras på insidan. 

Genom varsamhetsbestämmelser regleras byggnadens 
utformning. Detaljer som är reglerade med varsamhetsbe-
stämmelser får bytas ut mot nya som är utformade enligt 
bestämmelserna. Med bestämmelsen k1 regleras byggnadens 
fasad, dess materialval och färg samt placering av tilläggs-
isolering. Bestämmelsen k2 reglerar takets materialval medan 

Plats för en gemensamhetsanläggning.

Gångstråket mot Kolbränningen får ej täppas till.

k3 reglerar utformning av husets sockel. Med bestämmelsen 
k4 regleras utformning av nya öppningar som kan tillkomma 
på den befintliga ekonomibyggnaden som i dagsläget bara 
har en dörr medan bestämmelsen k5 reglerar materialval av 
jordkällaren.  

Plats för en gemensamhetsanläggning.

Tillkommande husen ska anpassas till terrängen.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplanar-
bete. Visionen består av sju strategiska målområden och varje 
målområde har flera stycken strategier. Följande strategi berör 
denna detaljplan: 

 » Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden 
som finns i Borås.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevantas för detaljplanen: 

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde 
mot åtgärder som påverkar området negativt.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

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

De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneför-
slaget är:

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa en bra stadsmiljö genom målet 
Hållbar samhällsplanering. Denna detaljplan bidrar till att målet 
uppnås då den innebär utbyggnad av hus i träd och upprust-
ning av det befintliga samt skydd för värdefulla träd.

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft med 
tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första hand 
ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik. Planen främjar hushåll-
ning av mark och resurser och möjliggör bebyggelse i ett 
kollektivtrafiknära läge. 

Planen bevarar äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt 
arv värnar Borås Stads identitet. Kulturminneslagens 
inledande bestämmelser slår fast att ”det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö”. 
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre 
bebyggelse kan stärka Borås Stads identitet.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhö-
rande anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och 
utfart till området.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten och spillvatten. 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av densamma 
inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Fastighetsägaren 
ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna 
anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning. 
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
fastighetsägaren tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
När detaljplanen vunnit laga kraft ska markanvisningstävling 
ske. De avtal som kan komma bli aktuella därefter är markan-
visningsavtal, exploateringsavtal samt köpeavtal.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Stad, gatubelysning

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

 » Borås Elnät AB, el

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
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
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-02-20). 

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör

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 fastigheten Borås Triangeln 4 som är 
en privatägd fastighet, samt fastigheterna Borås Triangeln 8, 
9, 10 och 11 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning kan bildas för att säkerhetsstäl-
la en gemensam in- och utfart för fastigheterna Triangeln 4, 
8, 9, 10, 11 och 12. Triangeln 12 ligger utanför planområdet.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 4 
Fastigheten Triangeln 4 får del i den gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerhetsställa in- och utfart.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 8, 9, 10 och 11 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
Triangeln 10.

Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10, 11 kan genom fastighetsreg-
lering bilda en eller flera fastigheter i framtiden.  
Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10 och 11 får del i den gemen-
samhetsanläggning som bildas för att säkerhetsställa in- och 
utfart.

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

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Triangeln 10, 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 och 
spillvatten. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna va-nätet.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Sammanfattning 
 
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
9 mars 2018 har ägt rum under tiden 26 mars 2018 – 30 
april 2018 och har annonserats i Borås Tidning den 28 mars 
2018. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under samråds har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida 
 
15 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

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

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » På plankartan har en justering av användningsgränsen 
gjorts på fastigheten Triangeln 10. Därmed också 
ändring på prick- och kryssmarken. 

 » En användningsbestämmelse som tillåter samlingslokal 
på fastigheten Triangeln 8 och 9  har lagts till. 

 » Planbestämmelser avseende exploateringsgraden på 
fastigheten Triangeln 10 har justerats till 250 istället för 
270.

 » Ändring i planbeskrivningen har gjorts under stycket 
”Ny bebyggelse” och ”Bostäder” på sidan 5 och 7 
där man beskriver vad man får bygga och hur många 
bostäder det tillför. 

 » Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts 
under stycket ”Fstighetsrättliga frågor” för att tillgo-
dose lantmäteriets synpunkter.  
 
 
 
 
 
 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 
Handläggning
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter 
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser 
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande 
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut 
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.

Den 23 mars 2018 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på 
samråd (§ Pl 2018-000005). Samrådet ägde rum den 26 mars 
– 30 april 2018. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 
denna samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

1. Yttranden från remisspart 21

S1 Kommunstyrelsen  21

S2 Länsstyrelsen  21

S3 Trafikverket  21

S4 Tekniska nämnden 21

S5 Borås Energi och Miljö  21

S6 Borås Elnät  21

S7 Lantmäterimyndigheten 21

S8 Förskolenämnden  22

S9 Kulturnämnden  22

S10 Polismyndigheten 22

S11 Sociala omsorgsnämnden             22

S12 Naturskyddsföreningen              22

S13 Skanova               22

S14 Västtrafik.   22

S15 Miljö- och konsumentnämnden   22

2. Yttranden från sakägare 22
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S17 Fastighetsägare till Triangeln 5             23
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Borås Stad, upprättad den 20 maj 2019.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att möjlighet till föreningsliv bör 
säkerställas i planen. Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt 
planförslaget.

Kommentar
En bestämmelse som tillåter föreningsliv har lagts till.

S2 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.

S3 Trafikverket 
Detaljplanen ligger inom utredningsområdet för Göta-
landsbanan, framtida höghastighetsbana mellan Stockholm 
och Göteborg. Planerings- och utredningsarbete pågår för 
närvarande av de olika delsträckorna.  
Den aktuella detaljplanen ligger inom en av de korridorer 
som kan bli aktuell för järnvägens sträckning mellan 
Göteborg och Borås, den mörkgröna korridoren. Den som 
planerar åtgärder här bör informera sig om planeringsläget 
för den framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till 
förutsättningarna för genomförande av den planerade 
åtgärden. Vi rekommenderar er alltså att hålla er uppdaterade 
om läget för planeringen av höghastighetsbanan.

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget 
och ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Noterat.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

S5 Borås Energi och Miljö  
Första stycket under rubriken Dagvatten ska tas bort.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

S6 Borås Elnät 
Elnät 
Ingen erinran.

Stadsnät 
Borås Stadsnät har ledningar som finns i anslutning till 
planområdet. Dessa beaktas vid exploatering av området. 
Möjlighet finns att ansluta planområdet till Stadsnätet. 
I övrigt ingen erinran

S7 Lantmäterimyndigheten 
För utfartsfrågan i området reserveras ett ”g-område” 
enligt plankartan. Under rubriken fastighetsrättsliga frågor 
i planbeskrivningen anges vidare att ”gemensamhetsanlägg-
ning bildas”, som om detta är något som sker per automatik 
i och med att planen vunnit laga kraft. Här bör redovisas att 
gemensamhetsanläggning kan bildas efter det att ansökan 
inlämnats till och prövats av lantmäterimyndigheten. Redo-
visningen av vilka fastigheter som är tänkta att ingå i gemen-
samhetsanläggningen är också vilseledande eftersom även 
den prövningen görs i samband med lantmäteriförrättningen.

Beträffande kommande fastighetsbildning beskrivs att de 
berörda fastigheterna kan ombildas genom fastighetsregle-
ring, men det finns heller inget i planförslaget som hindrar 
att avstyckning sker från Triangeln 10.

Inom det utfartsskaft som för närvarande betjänar Triangeln 
10 ges enligt planförslaget möjlighet att uppföra komple-
mentbyggnader. Här borde även redovisas en yta som, efter 
att planförslaget antagits, kan fungera som utfart för Triang-
eln 10 fram till reservatet för gemensamhetsanläggning. 
Förslagsvis i form av prickad mark.

På plankartan redovisas tre träd, vilka enligt egenskaps-
bestämmelsen ”n” ska skyddas. Under administrativa bestäm-
melser anges vidare att ”marklov krävs för åtgärder som 
berör trädet och dess rotsystem.” Här bör anges antingen 
vilket av de tre träden som avses, eller om bestämmelsen ska 
gälla samtliga tre träd.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats under rubriken fastighets-
rättsliga frågor. 
 
Hur utfarten från fastigheten Triangeln 10 ska se ut beror på 
hur fastighetsindelningen ombildas. Under den processen ska 
man se till att alla nya fastigheter har möjlighet till en rimlig 
utfart. 
 
Administrativa bestämmelsen för skyddsvärda träd i plankar-
tan har uppdaterats. 

S8 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln 
8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad men vill påpeka följande;

I planbeskrivningen för detaljplanen under Offentlig service 
så står det att den närmaste förskolan är Tullagårdens 
förskola. Tullagårdens förskola kommer att avvecklas under 
2018.
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Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Tullen, 
Triangeln 8 med flera, Tullastugan, Borås Stad.

S10 Polismyndigheten 
Polisområdet har tagit del av detaljplanen.  
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt. Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv för verksamheter som påverkas av en 
ny detaljplan även i de fall dessa inte direkt ingår. Det gäller 
t.ex. möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser, 
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar 
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla 
ingår och påverkas av detaljplanen.   
I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S11 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår från yttrande om detaljplan 
för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad, då det 
inte berör nämndens verksamhet.

S12 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Borås har tagit del av detaljplanen 
och lämnar följande yttrande.

Med upprustning av befintligt boningshus och övriga 
byggnader bevaras områdets kulturhistoriska värde bäst 
genom att göra någon form av kulturreservat. Härigenom 
kan tomtmarken och dess skyddsvärda träd också bevaras 
och området utvecklas. Om bebyggelse sker enligt detalj-
planens intensioner är det mycket viktigt att de skyddsvärda 
träden enligt planen bevaras. Troligen finns ytterligare träd 
och buskar värda att bevara. Kritiskt är att träden och dess 
rötter skadas under byggtiden. Tänkt exploatör måste därför 
informeras hur schaktning vid de skyddsvärda träden ska 
utföras för att inte dessa skadas.

Bullerskärmar utefter Göteborgsvägen ifrågasätts då dessa 
skapar ett instängt läge, speciellt för befintligt boningshus. 
Finns andra lösningar?

Framgår inte av planen hur vibrationer från trafiken påverkar 
befintlig och eventuell ny bebyggelse.

Kommentar
Området är mycket bullerutsatt och för att Tullastugan ska 
kunna användas måste det finnas möjlighet att skapa en 
hälsosam miljö för folk som rör sig i området vilket i detta 
fall kan bara ske med en bullerskärm.  
 
Det är inte aktuellt att göra en vibrationsutredning i detta 
område i och med att det ligger lång ifrån stora vägar och 
järnvägen.

S13 Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill 
meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget.

S14 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 
m.fl., Tullastugan, Borås Stad och vi har inga synpunkter på 
planen.

S15 Miljö- och konsumentnämnden
Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk som 
leder från Göteborgsvägen till naturområdet kring sjön 
Kolbränningen norr om planområdet. Området har utpekats 
som klass Il-mycket högt värde. Det är därför viktigt att 
denna koppling ej täpps till eller skyms.

Det är också värdefullt att träden skyddas som markerats ut 
på plankartan.

Beteckningen B i västra delen av planområdet borde tas bort 
och endast ha beteckningen g för gemensamhetsanläggning.

En planbestämmelse om störningsskydd för buller ska skrivas 
in i planbestämmelserna, samt att gällande riktvärden för 
buller ska klaras inklusive uteplatser och dess ljudnivåer.

I direktanslutning till Tullastugans norra fasad finns 
beteckningen f1 som tillåter ev. utbyggnad. Där är det viktigt 
att säkra den ”tystaste” delen av fastigheten för en uteplats 
med så hög ljudkvalitet som möjligt. Lämpligtvis kan en 
utbyggnad utgöra ett störningsskydd och därmed möjliggöra 
tystare uteplats tillsammans med ett bullerskydd utmed 
Göteborgsvägen.

Kommentar
Det är redan säkerställt i planen att kopplingen till det 
värdefulla naturområdet vid Kolbränningen inte får täppas 
till. 
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Ytan för gemensamhetsanläggningen behöver ha en använd-
ning tilldelad och i detta fall är beteckningen B den lämpli-
gaste. Med beteckningen g och prickmarken är det reglerat 
att ingen byggnad får uppföras på denna yta. 

Planen tillåter ganska flexibel användning för Tullastugan 
och beroende på vad den inryms med kan det behövas eller 
inte behövas ett bullerskydd. En bestämmelse om buller-
skydd på plankartan skulle bara låsa planen och göra den 
mindre flexibel vilket bedöms vara onödigt.  
Vad gäller gällande riktvärden för buller så kan dem komma 
att ändras och reglering av dessa i plankartan skulle göra 
planen mindre flexibel. Detta bedöms också vara onödigt 
eftersom gällande riktvärdena ska i bygglovskedet alltid följas 
oavsett om det är reglerat i planen eller inte.  

Möjlighet att ordna en ”tysta” sida på Tullastugans norra 
sida finns men det är upp till fastighetsägaren att redovisa i 
byggskedet att det utförs på rätt sätt. 

2. Yttranden från sakägare
S16 Triangeln 4
Ägaren till fastigheten Triangeln 4 har invändningar mot att 
planlägga en del av deras mark som gemensamhetsanlägg-
ning på grund av att den idag används som parkering för 
deras gäster. 

Kommentar
I granskningsförslaget är gemensamhetsanläggningen 
utformad enligt överenskommelse med fastighetsägaren till 
Triangeln 4. 

S17 Triangeln 5
Ägaren till fastigheten Triangeln 5 är positiv till planens 
bevarande syfte men har uttryckt oro att det i planbeskriv-
ningen står att planförslaget innebär att ca 5 nya bostäder kan 
skapas. Ägaren påpekar att en sådan förtätning på denna lilla 
yta skulle innebära en avsevärd förtätning av hela närområ-
det med står påverkan på närliggande tomter som skulle få en 
helt annan karaktär. 

Vidare påpekar han att det känns svårt att se hur denna 
förtätning går i samklang med behovet att bevara Tullstugan 
och dess angränsande miljö. Att i direkt anslutning till 
Tullstugan även öppna för möjligheten till flerbostadshus 
känns också som en avvikelse som går emot det som beskrivs 
som viktigt i bevarandet av fastigheten. Närmast angräns-
ande tomter är alla enfamiljshus och att mitt i detta bygga ett 
flerfamiljshus skulle ha stor påverkan om närområdet.

En till två väl anpassade enfamiljshus som tar hänsyn till 
terrängens utformning kan tillföra till området men att 
ytterligare förtäta skulle förändra Tullstugan och dess 
angränsande tomter på ett mycket negativt sätt som innebär 
stor förändring av befintlig boende miljö och känsla.

Kommentar
Planbeskrivningen och plankartan är uppdaterade med att 
bara parhus eller kedjehus får uppföras på den tillkommande 
byggrätten. 

Planen är mycket noga med att alla tillkommande byggrätter 
ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska miljö 
och Tullastugans karaktär. Med stöd av detta bedömer 
Samhällsbyggnadsnämnden att platsen tål föreslagen exploa-
tering. 

Ett exempel på hur en maximal exploatering kan se ut hittar 
ni på sidan 7 i planbeskrivningen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

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

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

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

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.  

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

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

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

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

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

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

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00133 3.5.2.0 
 

  

 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 

Ge förvaltningschefen uppdraget att arbeta fram ett reviderat förslag av 

styrdokumentet Strategin Bildningsstaden.             

Ärendet i sin helhet 

Styrdokumentet Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019.              

Beslutsunderlag 

1. Styrdokumentet Strategin Bildningsstaden                                

Samverkan 

Information lämnas vid FSG 2019-09-03 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 2016-02-25
Datum: 20 december 2012, reviderad 25 februari 2016.
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden i samverkan.
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden var för sig.
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbild-
ningsnämnden.
Dokumentet gäller till och med: 2019

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

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

Definition av begrepp
Skolväsendet

Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare. I skolväsendet ingår också fritidshem.

Barn

Den som går i förskoleverksamhet.

Elev

Den som deltar i utbildning med undantag för barn i

förskolan.

Lärare

Förskollärare och lärare
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Bildningsstaden
Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och göra Borås till
en bildningsstad.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I
ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse.
I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och
intolerans.

Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Bildning kan handla om att veta hur
man gör något, t ex i ett hantverk, och kan också innebära att ha kunskap och förståelse
om begrepp och sammanhang i ett vetenskapligt perspektiv. Bildning innefattar
ytterligare ett perspektiv, nämligen vetskapen att handla rätt och vist i förhållande
till andra och sin omvärld. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det intressanta är själva
processen – själva resan. Målet är inte att bli bildad utan att alltid ha möjlighet att
växa i sin bildning.

Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling – en individ som skapar
sig själv. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt
förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se
sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv.

Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig
för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter
av det obekanta. Hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Människan
vinner nya insikter.

Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande
i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse,
t ex att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för
gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald
av färdigheter.

Lust att lära – möjlighet att lyckas
Med utgångspunkt i ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” är uppdraget att göra det
möjligt för alla barn och elever att lyckas. I en trygg miljö där elever får utrymme att
uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna följer lusten att lära. Barn och elever
utvecklas och lär mer i ett skolväsende som sätter lärande och kunskaper i centrum,
har högt ställda förväntningar på barn och elever, följer upp vad eleverna kan och
bygger förtroendefulla relationer.

Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till
goda kunskaper och en god utbildning. Detta är det viktigaste värdegrundsuppdraget.
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Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar
når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla barn och elever 
har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten, göra sina röster 
hörda, muntligt och skriftligt, och värdera all information som omger dem i samhället. 
Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.

Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom
skolväsendet i Borås Stad.

Det goda lärandet
Kunskap är mer än faktakunskaper och färdighetskunskaper; det handlar om bildning
i bred bemärkelse, t ex att söka och värdera kunskap och att samspela och bedöma
med andra för gemensamma mål. Lärande är en social process där samspelet
mellan människor är avgörande och kännetecknas av ömsesidig respekt.

En förutsättning för bildning är det goda lärandet i skolväsendet. Kännetecken för
detta är att läraren har som utgångspunkt att barnet och eleven vill och kan lära sig,
har höga förväntningar och utmanar varje barns och elevs lärande. Även vårdnadshavarna
har stor betydelse för barnets och elevens lärande i detta avseende.

Det handlar också om att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är
framåtsyftande. Läraren har en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes
kunskapsutveckling; var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg.

Barnet och eleven utvecklar sitt lärande genom meningsfullt samspel med lärare och
kamrater. När barnet och eleven får använda bedömning för sitt eget lärande kan
den själv se sitt mål, var den befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg. Därigenom erövrar eleven makten över sitt eget lärande.

Läraren måste kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med
kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på ständig
utveckling i sin profession.

Strategisk inriktning
Undervisning
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren
har ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet
att hantera nya utmaningar. Barn och elever ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess
så att de kan hitta olika sätt att lära sig och använda sina resurser för att utveckla fördjupade
kunskaper och förmågor. De ska vara rustade att göra aktiva och medvetna
val som ansvarstagande demokratiska medborgare.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje barn och elev får möta en undervisning där de ser lärandemålen, var de 

befinner sig i förhållande till dessa och förstår vad som är nästa steg.

Lärares kompetens
Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång.
Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares
arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn
och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt utveckla
sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.
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För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje lärare tar ansvar för varje barns och elevs lärande,
• att varje lärare genom kollegialt lärande utvecklar sin profession,
• skapa tydliga karriärvägar.

Ledarskap
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och har
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig
rollfördelning och förtroende mellan politiker och tjänstemän.

På förvaltningsnivå skapar förvaltningschef förutsättningar för förskolechef och
rektor att leda verksamheten mot målen i det nationella utbildningsuppdraget. Förvaltningschef
ansvarar för systematisk uppföljning och för att varje barn och elev
når målen för utbildningen.

Förskolechef och rektor har ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget.
Varje förskolechef och rektor bär på sin nivå ansvar för systematisk
uppföljning av den egna verksamhetens resultat. Förskolechef och rektor ska hålla
sig förtrogna med den dagliga verksamheten och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens 

hos personal,

• ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,

• att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka ansvarigheten för 
måluppfyllelsen,

• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,

• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

Utvecklingsområden
För Bildningsstaden Borås är nedanstående utvecklingsområden centrala. De har
identifierats i vårt systematiska kvalitetsarbete för skolväsendet.

Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt

• Värdegrund

• Barn- och elevhälsoarbete

• Nyanlända/modersmål

• Digital kompetens

För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer

• Språk-, läs- och skrivutveckling

• Matematik

Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-05-21 – 2019-06-07 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-05-21 – 2019-06-07 enligt lista anmälningsärenden 2019-06-13.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-06-13.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-06-07 

 
Sammanträde: 2019-06-13 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-06-05 2684 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut - Drogpolitisk 

handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 

Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

2019-00126 

2019-06-05 2679 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

2018-00173 

2019-05-28 2625 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen med 

anledning av anmälan avseende 

Skogsängens förskola 

2019-00051 

2019-05-24 2598 

 

UT Svenska kyrkans 

förskola Änglabacken 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Svenska kyrkans förskola Änglabacken 

2019-00112 

2019-05-24 2597 

 

UT Montessoriförskolan 

Globen 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Montessoriförskolan Globen 

2019-00112 

2019-05-24 2596 

 

UT Svenska kyrkans 

förskola Kyrkbacken 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Svenska kyrkans förskola Kyrkbacken 

2019-00112 

2019-05-24 2595 

 

UT Ströms slott, 

pedagogisk omsorg 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Ströms slott, pedagogisk omsorg 

2019-00112 

2019-05-24 2594 

 

UT Svenska kyrkans 

förskola 

Ansgarsbacken 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Svenska kyrkans förskola 

Ansgarsbacken 

2019-00112 

2019-05-24 2593 

 

UT Förskolan Paletten Uppföljande tillsyn av huvudman för 

förskolan Paletten 

2019-00112 



 
Datum 

2019-06-07 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-05-24 2592 

 

UT Montessoriförskolan 

Pyramiden 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Montessoriförskolan Pyramiden 

2019-00112 

2019-05-24 2591 

 

UT Montessoriförskolan 

Malmen 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Montessoriförskolan Malmen 

2019-00112 

2019-05-24 2590 

 

UT Frienetförskolan 

Ejdern 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Frienetförskolan Ejdern 

2019-00112 

2019-05-24 2589 

 

UT Borås kristna förskola, 

Guldbaggen 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Borås kristna förskola, Guldbaggen 

2019-00112 

2019-05-24 2588 

 

UT Förskolan IdeaLiv Uppföljande tillsyn av huvudman för 

förskolan IdeaLiv 

2019-00112 

2019-05-24 2587 

 

UT Arans pedagogiska 

omsorg 

Uppföljande tillsyn av huvudman för 

Arans pedagogiska omsorg 

2019-00112 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00012 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 13 juni 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 5.                

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut anmälningslista nr 5.                                 

 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 5 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-06-07 

 
Sammanträde: 2019-06-13 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-05-26 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 18 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2019-05-27 

 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 19 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2019-05-28 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 20 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-05-28 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 21 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 

 

2019-05-28 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2019-00007 22 

 

Carina Holmström 

 

Tillstyrkt 



 
Datum 

2019-06-13 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-04-01 – 

2019-05-20 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

 

Utredningar gällande kränkande 

behandling blankett Bilaga B 

2019-00007/13 

2019-00007/14 

2019-00007/16 

2019-00007/18 

2019-00007/20 

 

Respektive 

verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2019-05-01-

2019-05-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

6 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2019-05-01-

2019-05-31 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

46 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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