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Svar på e-petition: Stopp av förskolebyggnad på 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömarken 

Kommunstyrelsens beslut 

Avskriva e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, 

Badstrandsvägen i Sjömarken. 

       

Sammanfattning  

I en e-petition föreslås att Borås Stad bör stoppa all eventuell byggnation 

(förskola) vid Badstrandsvägen och dess parkering på Räveskalla 1:36 i Sjömarken 

för all framtid. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionen av e-petitionens förslag kring 

avsaknaden av behovet för att nyttja marken för nyetablering av förskola. Däremot 

föreslår e-petitionen att marken inte ska nyttjas för all framtid, vilket är en 

förbindelse som kommunstyrelsen inte kan utlova och avskriver härmed e-

petitionen.  

               

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har haft för avsikt att bygga en ny förskola på fastigheten Räveskalla 

1:36 (Badstrandsvägen) i Sjömarken, vilket initiativtagaren och undertecknarna 

av e-petitionen motsätter sig. 

 

Den planerade förskolan är en del i stadens långsiktiga arbete att se till att alla 

barn som behöver det får gå i en förskola i någorlunda närhet av hemmet. Men 

för ögonblicket räknar Förskolenämnden med att just detta bygge ska sättas på 

väntelista några år, eftersom det finns tillräckligt med förskoleplatser i Borås 

Stad som helhet. Denna tidplan kan komma att ändras i båda riktningarna, 

tidigare- eller senareläggning. 

 

Det är fullt förståeligt att alla inte tycker att det är ett bra förslag att bygga 

förskola just där. Det är de förtroendevalda politikernas uppgift att göra 

avvägningar mellan olika intressen. Kommunstyrelsen delar dock bedömningen 

att en nyetablering av förskola på den specifika platsen kan omprövas, då 

befintlig mark nyttjas av många närboende för bland annat rekreationssyften. 
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Kommunstyrelsen kan däremot inte bifalla initiativtagarens förslag, då 

kommunen inte kan utlova en förbindelse om att aldrig nyttja marken i 

framtiden. 

 

Kommunstyrelsen tackar initiativtagare och de personer som har skrivit under 

e-petitionen, men avskriver e-petitionen.  

 

Beslutsunderlag 

1. E-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i 

Sjömarken 

2. Detaljplan för Sjömarken, Del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

  

Beslutet expedieras till 

1. E-petitionären 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


