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Förskolenämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Torsdagen den 30 mars klockan 17.00. 

 Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund.   
 

Plats: Förskoleförvaltningen, Olovholmsgatan 32, sammanträdeslokal Borgstena. 
 
Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 28 mars kl. 17.00 i sammanträdeslokal Gingri, 
plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Johansson, tel.  
0734-32 76 53. 
 
Alliansen träffas tisdagen den 28 mars kl. 17.00 i sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, 
Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Dagordning 
 
1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
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3  Allmänhetens frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
4 Förstudie förskola Gånghester del av Hulta 4:2   
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 

Förstudie förskola Gånghester, del av Hulta 4:2 
Dnr BN 2016-1210 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en förstudie för nybyggnation av förskola i Gånghester, 
del av Hulta 4:2. 

2. framföra att en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till förskola behövs då befintlig väg kommer 
att användas i större utsträckning.   

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN002 214 
Handläggare: Fredrik Wallengren 

Ärende 4 
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 2017-03-07                     D nr 2017/FN0002 

 
Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

 
         
                             
                           
  

Förstudie förskola Gånghester, del av Hulta 4:2 
Dnr BN 2016-1210 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en 
förstudie för nybyggnation av förskola i Gånghester, del av Hulta 
4:2. 

2. framföra att en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats 
till förskola behövs då befintlig väg kommer att användas i större 
utsträckning.   

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Lokalförsörjningsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen önskar inleda en förstudie för nybyggnation av en 
förskola för 120 barn uppdelat på sex avdelningar i Gånghester. Detta 
ärende är sedan tidigare nämnt i lokalförsörjningsplanen och det är tidigare 
Stadsdelsnämnden Öster som lagt fram önskemål om en ny förskola i 
Gånghester. 
  
Ärendet i sin helhet 
I lokalplanen för tidigare stadsdel öster står det att ett behov av en ny 
förskola med 120 platser, 6 avdelningar i Gånghester. Denna förskola ska 
ersätta en mindre paviljong på 20 platser på Skogsgläntan men även utöka 
totala antalet förskoleplatser i området med 100 platser. 
 
Behovet av förskoleplatser i området Gånghester, Målsryd, Aplared är stort 
och den geografiska placeringen av denna förskola möjliggör ett bredared 
geografiskt upphämtningsområde än endast Gånghester vid eventuellt 
behov. 
 
Behovet av fler förskoleplatser omnämns även i lokalresursplanen för 2017- 
19 och ny förskola är planerad att vara klar för inflyttning 2018-19. 
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Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern 
pedagogik och kvalitativ undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 

• Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för 
vila/rörelse.   

• Två gemensamma torg för tre hemvister var eller ett stort 
gemensamt torg.  

• Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
• Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
• Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 

  
Goda parkeringsmöjligheter för föräldrar är nödvändigt.  
Trafiksituation för bilar och gångtrafikanter behöver ses över. En breddning 
av väg och ny trottoar från busshållsplats till förskola behövs då befintlig 
väg kommer att användas i större utsträckning.   
 
Beslutsunderlag 
Lokalresursplan Stadsdelsnämnden Öster 
Lokalförsörjningsnämnden Lokalresursplan 2017-2019 (LRP) 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Lokalförsörjningsnämnden 
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Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision. Denna revision omfattar 
även Borås Stads samtliga anläggningar. I Lokalresursplanen (LRP) tar LFN hänsyn till faktorer 
som strategi, organisation, långsiktig planering och lokalernas utformning och tillgänglighet. Till-
sammans med verksamheterna analyseras nuläge och framtida verksamhetsutveckling. Utifrån 
analysen sammanställs sedan lokalbehoven i lokalresursplanen.  
 
Lokalförsörjningsförvaltningens viktigaste uppgift är att utreda framtida lokalbehov. Tillsammans 
med de övriga förvaltningarnas lokalutredningar samordnar och effektiviserar man behoven.  
 
I årets lokalresursplan görs en kort beskrivning av framtida behov för varje förvaltning.  
Nämndetexter bifogas utan att sammanfattas av Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det som 
inte förvaltningarna redovisar i LRP på ett tydligt sätt kan inte lokalplaneras. Utan lokalplanering 
riskerar därmed projekt att falla utanför investerings och inhyrningsprocessen. För att få anslag 
till investeringar skall önskemålen behandlas i LRP samt en skrivelse inlämnas i varje enskilt fall.  
 
Enligt LFFs process med lokalresursplanen samt investeringsplanen behöver facknämnderna 
avseende projekt med investeringsstart 2019 skicka in anslagsframställan senast december 2017.  
 
 
 
 
Mathias Duell     
Ordförande 

 
Rune Henriksson 

 Förvaltningschef 
 
 

 
 
Marie de la Motte  
Handläggare 
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FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till prioritering av kommande investeringar. 
  

Budget Investeringsprojekt Beskrivning Ansv 
2017 Kransmossen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017 Sagavallen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2017 Kärrabacken 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017 Tallbacken (Fristad) 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2017 Särlaskolan (yttre delar) Renovering Sdn V 
2017 Boråshallen tillgänglighet Tillgänglighet FoF 
2017 Skatehallen  Utbyggnad FoF 
2017 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2018 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2018 Kulturen ny scenteknik Renovering Kultur 
2018 Blackbox Stadsteatern Tillbyggnad Kultur 
2019 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2017/2018 Norrby 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Äspered tillbyggnad 2 avd förskola Utbyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Göta 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Bergsäter 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Gånghester 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Sjömarken 1, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Sandared 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Hässleholmen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Fristadskolan ombyggnad Renovering Sdn N 
2017/2018 Engelbrektskolan om- och tillbyggnad Trolig utbyggnad Sdn N 
2017/2018 Sjömarkenskolan tillbyggnad Tillbyggnad Sdn V 
2018/2018 Sparsör 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2018-2019 Alideberg 6+1 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2018-2019 Norrby 2, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2018-2019 Byttorp 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2018-2019 Dalsjöfors 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2018-2019 Gånghesterskolan om- och tillbyggnad Utbyggnad Sdn Ö 
2018-2019 Myråsskolan om- och tillbyggnad Utbyggnad Sdn Ö 
2018/2019/2020 Särlaskolan ombyggnad Ombyggnad Sdn V 
2019/2020 Sjöbo 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2019/2020 Byttorpskolan Belok samt ev utbyggnad Utbyggnad Sdn V 
2020/senare Fristad 2, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Furuberg 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Regementstaden  Nybyggnad Sdn V 
2020/senare Tosseryd 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Hulta-Svensgärde 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
Förstudie Kulturen ny entré Förstudie Kultur  
Förstudie SE-valen omklädning, tvättstuga m.m.  Förstudie FoF 

Förstudie Samlat omklädningsrum m.m. Ryda, Björ-
kängsvallen, Svaneholm  Förstudie FoF 

Förstudie Dalsjöfors simhall Förstudie FoF 
Utredn.fullstor hall Myråsskolan Förstudie FoF 
Förstudie Sandgärdskolan ventilation Förstudie LFF 
Projekt Hulta ängar gångväg Projekt LFF 
Förstudie Bryggaregatan kök m.m.  Förstudie LFF/FoF 
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NETTOÖKNING PLANERADE FÖRSKOLOR 
 
 

Stadsdel Norr  
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas vid 
nybyggnation 

Netto- 
ökning 

Tallbacken/ Fristad Aug-16 2015-2016 120 Hammarbyvägen (16 p), Tärna-
vägen (40 p) 64 

Sagavallen Jan-2017 2015-2016 120 Pav Sagavallen (40 p), Övre 
Kvarngatan (37p) 43 

Alideberg  2015-2017 120 
Alidebergsgården (20p), Solgår-
den (60p), Trollskogen Barn-
hemsgatan (20p), Nolhaga (40p) 

0 

Fristad 2 2018  120 
I samband med nybyggnation i 
området, samt ökad efterfrågan 
från Borgstena. 

120 

Centrum Hyrs 2018  80 Centrala Borås 40 

Sparsör 2021  120 Kröcklinggården 
Smörbollen 60 

Totalt      327 
 

 
Stadsdel Öster 
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas 
vid nybyggnation 

Netto- 
ökning 

Kransmossen 2017 2015-2016 120 Östergårdsskolan (50p), Tå-
marksgården (17p) 53 

Kärrabacken 2017 2015-2017 120 Pav. Änggården (40p), Pav. 
Brämhultsgården (34p) 46 

Äspered 2018  120  40 
Gånghester 2018  120 Pav. Aplared 120 
Hässleholmen 2018  120 Våglänsgården (28p), Holmen 

(28p) 64 
Dalsjöfors 2018  120 Omstrukturering av förskolor.  60 
Hulta-Svensgärde 2020-  120  120  
Totalt     503 

 
 

Stadsdel Väster 
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas vid 
nybyggnation 

Netto-
ökning 

Norrby 2017-2018  120  76 
Göta 2017-2018 2016-2017 120 Pav. Moldeparken (100p) 20 
Bergsäter 2017-2018  120 Möter ökat behov i samband 

med nybyggnation i Druvefors 120 
Sjömarken 1 2017-2018  120 Melltorp (120p) 0 
Sandared 2017- 2018  120 Sjögårdens förskola (59p) 61 
Norrby 2 2018-2019  120  63 
Byttorp  2018-2019  120 Virvelvinden (56p) 64 
Regementstaden 2019  120 Tillkommande 120 
Totalt     524 
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Lokalförsörjningsnämndens sammanfattning (LFN) 
 
Investeringsplanen 
 

• Fokus för 2017 års investeringsplan är även detta år främst inriktad mot förskola, grundskola 
och LSS-boenden. Borås Stads grundskolor har både behov av att byggas ut för att klara av ökat 
elevtryck samt att vissa av skolorna står inför renoveringsbehov/anpassningar. 
Förskolan fortsätter att ta stor del i anspråk både beroende av tillkommande barn och att Staden 
fortsätter att lämna mindre befintliga enheter, dessa är oftast hyrda lokaler. 
 

• Då trycket är fortsatt väldigt högt på kommande investeringar har LFF tillsammans med övriga 
tjänstemän behövt prioritera vilket kan leda till att samtliga önskemål/behov inte kommer att 
kunna tillgodoses fullt ut. 
 

• Investeringsvolymen tillsammans med behovet av byggbara tomter leder till att förhyrningar 
kan bli mer aktuellt för att lasta av.  
 

• Svårighet att hitta och kostnadsbilden för tillfälliga evakueringar leder också till att prioritering 
mellan projekt behöver göras samt att det kan bli aktuellt för verksamheter att titta på olika lös-
ningar om inte evakueringslokalen går att finna i direkt närhet till befintligt objekt. 
 
Tomter  
 

• 2016 har arbetet fortsatt i den bildade gruppen ”strategisk tomtgrupp” där berörda parter ge-
mensamt har träffats för att hitta bra lokaliseringar. Inom förskola har detta slått väldigt väl ut 
men viss problematik har uppstått för LSS-byggnation. Arbetet med att utveckla denna konstel-
lation kommer att fortsätta under 2017 för att tillgodose det framtida behovet. 
 

• Fortsatt oerhört viktigt att Lokalresursplanen harmoniserar med Samhällsbyggnadsnämndens 
planarbete för att tidigt kunna förutspå ett behov. 
 
Ny nämndorganisation 
 

• 2017 skall nuvarande stadsdelsnämnder gå över till att bli facknämnder. Lokalförsörjnings-
nämnden vill lyfta vikten av att inte tappa tid eller framåtsyn under perioden och att det är viktigt 
att arbetet med Lokalresursplanering fortsätter vara en prioriterad process i de nya nämnderna. 
 

• Att planeringen försätter vara prioriterad är viktigt för att undvika snabba lösningar som oftast 
blir kostsamma och inte alltid så effektiva. 
 

• Lokalförsörjningsnämnden kommer också att se över årshjul, mallar och arbetssätt tillsammans 
med företrädare i de nya nämnderna för att fortsätta utveckla arbetet med lokalplanering 
 
 
Befolkningsprognos 2015-2019  
Se bilaga.  
 

Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 3319 personer, Öster förväntas öka med 820 
personer och Norr med 1324 personer. 
Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 
åren. Kommundelarna Centrum, Göta och Norrby förväntas få mellan 700 och 1600 personers 
ökning. Ökningen i Brämhult, Sjöbo, Trandared, Fristad och Sandhult förväntas bli under 600 
personer.  
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Stadsdelsnämnder ² 
Nämndtexter i bilagor 
 
En kortare beskrivning av förvaltningarnas framtida lokalbehov redovisas nedan. 
 
Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Inom stadsdelen finns ett antal förskolor i tillfälliga lokaler som inte är anpassade utifrån verk-
samhetens behov.  
Stadsdelsnämnden har beslutat om en lokalöversyn avseende förskola och skola i området Dal-
sjöfors. 
I lokalöversynen har stadsdelen tagit fram olika alternativ av om och nybyggnad samt avveckling 
för att täcka behovet. (Se bilagor).  
 
Verksamhetsutveckling 
Ökat barnafödande, generationsväxling, nybyggnation och asylboenden medför en stor efterfrå-
gan och ett krav på en utbyggnad av förskoleplatser i stadsdelen. Idag köper stadsdelen platser i 
både andra stadsdelar och på friskolor på grund av platsbrist.  
 
I Dalsjöfors ser man behovet av en ny förskola på 6avd, samt en anpassning av Kerstinsgården 
för att renodla till 6 avd. förskola.  
 
Förskola med sex avdelningar kommer att byggas i Brämhult Kärra under 2018. För prognospe-
rioden bedöms att det behövs ytterligare en förskola på Hässleholmen. 
 
En ny förskola med sex avd. behövs för att kunna möta den ökande efterfrågan i Gånghester, 
den skulle också till en viss del täcka efterfrågan på förskoleplatser i Aplared och Målsryd.  
 
På grund av generationsskifte kommer förskolans behov att öka i Äspered. Samverkan sker med 
skolan för att klara efterfrågan. Bedömningen är att lokalerna inte kommer att klara volymök-
ningarna om två år.   
 
Hulta-Svensgärde är i behov av en förskola med sex avd. En förhyrning av lokaler på Hulta Torg 
med 5 avd. är planerad med inflyttning januari -17. 
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Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Under 2016 är Bodaskolans ombyggnation för år 7-9 klar. De administrativa lokalerna i samma 
byggnad förväntas i ny organisation från 2017 användas till någon förvaltnings administration.  
 
En förstudie av om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan pågår. Modulerna på Gånghesterskolan 
har bygglov till 2017 så en mer permanent lösning behövs.   
 
Verksamhetsutveckling 
Antalet elever i åk F-9beräknas öka med ca 250 elever fram till år 2019. Stadsdelsnämnden Öster 
tar emot nyanlända elever och med tanke på hur många flyktingar som under 2015 söker asyl i 
Sverige kommer stadsdelen även de närmsta åren att ta emot många nyanlända elever, främst på 
Fjädringsskolan, Ekarängskolan och Bodaskolan där trycket är som störst.  
 
Nybyggnation sker inom Myråsskolans upptagningsområde, vilket medför att elevantalet ökar. 
 
Fritid och Kultur 
 
Lokalutnyttjandet inom fritidsverksamheten kan utökas då fritidsgårdarna är tillgängliga till annan 
verksamhet under vissa tider.  
 
I Vision 2025 finns en strävan att skapa fler mötesplatser. Biblioteken i Dalsjöfors och Trandared 
har små möjligheter att utvecklas som mötesplats genom att ta emot grupper. Utrymme för akti-
viteter med lite större grupper saknas.  
 
Sdn Ö har en ambition att i samband med utveckling och ombyggnation av Hässle Torg sam-
ordna Medborgarkontoret med Hässlehus bibliotek under samma tak, tillsammans med fritids-
gården.   
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Stadsdelsnämnden Norr (Sdn N) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
En förskole modul (4 avd.) är planerad att etableras vår/sommar 2016 på en av Sparsör AIKs 
fotbollsplaner. Denna förskola kommer att ersätta Smörbollen och Kröcklinggården. 
 
En utredning pågår för en ny centrumförskola på Saturnushuset för att kunna täcka platsbehovet. 
Hit skall Kvarngården och eventuellt nuvarande Björkängen flytta.  
 
Verksamhetsutveckling 
I området kring Fristadskolan finns det behov av en förskola med sex avdelningar. 
 
För att möta den ökande befolkningsstatistiken i Alidebergsområdet finns det ett behov av en 
förskola för 120 barn. 
 
Behovet av en centrumförskola för att täcka platsbehovet i centrum. Utredning pågår i detta 
ärende.    
 
Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Asklandaskolan har inte möjlighet att ta emot de elever som önskar plats på skolan. Elever hänvi-
sas idag till en närliggande skola.  
 
Gula Skolan i Fristad har brist på konferensrum och arbetsrum för pedagoger. Mindre förbätt-
ringsåtgärder behöver att genomföras.  
 
Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder för energieffektivisering planeras 2017 för 
Fristadskolan. 
 
En förstudie planeras för Engelbrektskolan 2017-2018.  
 
 
Kultur 
 
Sdn N har lokaler för tre fritidsgårdar, Munkgården i Fristad, Sjöbo fritidsgård och Alidebergs 
fritidsgård. En diskussion om fritidsgårdssituationen i Sjöbo/Alidebergsområdet pågår. 
 
Äldreomsorg 
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns ett minskat behov av vård- och omsorgsplatser idag.  
Sjöboklint är ett boende som behöver ses över ur ett verksamhetsperspektiv. Lokalerna har ett 
renoveringsbehov.  
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Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Kristinegården - Behov av renovering både invändigt och utvändigt. Lokalerna är slitna och ned-
gångna, även lekutrustningen på gården är sliten och delvis trasig. Lokalerna har takvärme vilket 
får till följd att golven är kalla, vilket är en stor nackdel för en förskola 
 
Linneagården - Lokalerna är inte funktionella och behöver ersättas. Lokalerna är svårarbetade 
arbetsmiljömässigt då de ligger på fyra nivåer och ventilationen har inte tillräcklig kapacitet. Kö-
ket är litet och slitet och nivåskillnaderna innebär att det blir tungarbetat, då mat måste bäras mel-
lan de olika nivåerna. 
 
Verksamhetsutveckling 
Vid nybyggnation av bostäder i Regementsstaden kommer nya förskolor behöva byggas för att 
tillgodose behovet.  
 
Det finns behov av förskola på nedre Göta. I samband med eventuell nybyggnation kommer 
Moldeparkens förskola att avvecklas.  
 
Det finns behov att bygga en förskola på centrala Byttorp. Vid en eventuell byggnation kan den 
nya förskolan ersätta paviljong Virvelvinden.  
 
Nybyggnation av en förskola behövs i Sjömarken för att möta behovet av framtida bostäder i 
Rävekallaområdet.  
 
 
Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
På området Göta är det en stor prognosticerad elevökning på grund av bland annat nybyggnation 
på regementsområdet. Den strukturella förändringen som föreslås på sikt är att en ny skola byggs 
på regementsområdet.  
 
Kultur och Fritid 
 
Göta Fritidsgård- Ett förslag för eventuell förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Dal-
torpsskolan samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. 
 
Göta bibliotek- Ett förslag för eventuell förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Daltorps-
skolan samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. 
 
Äldreomsorg 
 
Äldreomsorgen har minskat sina lokaler i fastigheten på Älvsborgsgatan 4.  
Hemtjänstens lokaler har renoverats och byggts om på Kristineberg mötesplats.  
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Nyckeltal 
 
Som bilaga finns en sammanställning över nyttjandegraden för Borås stads verksamhet. För att 
läsa statistiken rätt är det viktigt att ta del av bilaga 1 ”Lokalresursplanens principer” innan 
granskning sker av nedanstående tabelldokument. I bilaga 1 finns en förklaring över vad som 
ingår i respektive begrepp och nyckeltal som används i samband med stadens lokalresursplane-
ring.  
 
Statistiken samlas in en gång varje år och grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas uppgifter och 
debiteringsunderlag. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fastigheter 
baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år bakåt i tiden. 
Den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna kan ibland skilja sig då vissa är baserade på 
area och andra på procentuellt fördelningstal. 
 
Antalet elever/barn varierar över åren men för att få en rättvis jämförelse så är barnantalet det 
faktiska antalet platser på angiven dag. Vidare anger tabellen siffror för verksamhetsår, inte läsår 
varför det skiljer lite mellan befolkningsprognosen och elevutvecklingssiffrorna, skillnaden anses 
vara försumbar.  
 
Hänsyn bör tas till att förändringar sker fortlöpande, t.ex. Om en paviljong har tillkommit/tagits 
bort eller om verksamheten ändrats från skola till förskola eller tvärtom är exempel på föränd-
ringar som skapar ändrade förutsättningar/maxkapacitet över tid. Det är därför viktigt att beakta 
hur statistiken är framtagen. Bl.a. är hyran och arean bestämda tal medan nyttjandegraden bara 
ger en fingervisning om hur trenden för respektive skola/verksamhet ser ut. 
 
Nyttjandegraden går att se för varje verksamhet (vitmarkerad cell längst ner till höger) men tabel-
len ger även en fingervisning om hur effektivt lokalen används utanför skoltid om man ser till 
hela byggnaden. Gulmarkerad cell visar detta, hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapa-
citeten. Dessa rader visar alltså inte antal platser utan tiden som lokalen används. Har stadsdelen 
ett tal över 100 % (sett till hela byggnaden) så behöver inte verksamheterna vara överbelagda, 
utan mer kostnadseffektiva eftersom verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet. Fri-
tidshemmen är således inkluderade i totalsumman för antal barn men inte i maxkapaciteten. För 
förvaltningar, som generellt sett har många verksamheter i samma objekt, ger det höga procenttal. 
Mindre enheter med barn på fritidshem får också hög nyttjandegrad med detta mätverktyg.   
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Kommungemensamt (Sdn N) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning 
Kvarngården mini, en resursförskola för barn med grava funktionsnedsättningar, har en del ar-
betsmiljöproblem. Lokalerna är inte lämpade för verksamheten då de dels är trånga och feldispo-
nerade men också ligger på andra våningen. Resursförskolan är i stort behov av nya mer tillgäng-
liga och lämpade lokaler för verksamheten.  
 
Verksamhetsutveckling 
De äldsta eleverna från Fjädringskolan planeras att flytta till Bodaskolan när ombyggnaden är 
klar.  
 
Grundsärskolan vid Fjädringsskolan har idag inte plats för fler elever. Nya elever hänvisas istället 
till Grundsärskolan vid Erikslundskolan.  
 
Idrottshallen är i behov av att tillgänglighets anpassas så att alla elever får en fullvärdig idrottsun-
dervisning.  
 
 
Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet (Sdn Ö) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning 
Stadsdelsnämnden Öster gav 2015-09-22 förvaltningen i uppdrag att kartlägga beståndet av 
tillgängliga bostäder för äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningens målgrupper samt ta 
fram en långsiktig åtgärdsplan för tillgängliga bostäder till dessa grupper.  

 
Tillgängliga bostäder för äldre och Sociala omsorgsnämndens målgrupper är ett av de prioriterade 
områdena i den politiska handlingsplanen från vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag. Av 
handlingsplanen framgår att det ska göras en kartläggning av beståndet och att det ska tas fram en 
långsiktig åtgärdsplan när det gäller om- och nybyggnad samt eventuella nedläggningar. I 
uppdraget ingår också att utreda kvarboendeprincipen. 
 
Åtgärdsplanen skall presenteras för nämnden i juni 2016. 
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns ett stort behov av nya gruppbostäder och en servicebostad med upp till 12 lägenheter 
med anslutning till en baslägenhet.  
 
Det finns ett minskat behov av vård och omsorgsboendeplatser idag. 
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Individ och familjeomsorg/Kost och lokalvård (Sdn V) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning (kost) 
Det är en förhållandevis stor andel mindre kök inom förskola och skola och en stor del av dessa 
fungerar som mottagningskök. Flera av köken har brister i utformning och kapacitet i förhållande 
till de hygienkrav och förutsättningar som idag ställs i måltidproduktionen. Krav finns från Miljö-
skyddskontoret och Arbetsmiljöverket att åtgärda de brister som finns, framförallt gällande venti-
lation och underhåll. 
 
Nybyggnation och renovering av flera enheter har möjliggjort tillagning av mat i bra och funkt-
ionella kök. Inriktningen är att göra eventuella förändringar succesivt vid ny- eller ombyggnation. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kost-organisationen önskar att framtida kök är stora tillagningskök där mycket av maten lagas 
från grunden för att måltidsupplevelsen ska bli så positiv som möjligt för brukarna. Placering av 
framtida nybyggnationer påverkar även kost-organisationen då närhet till andra verksamheter kan 
ge effektivitetsvinst. Kostorganisationen ser en stor samordningspotential, precis som förskolan 
och skolan, om nya objekt byggs nära befintliga objekt. Detta innebär en möjlighet att bygga ett 
stort tillagningskök som kan tillaga portionerna till båda objekten istället för att ha två kök.  

 
 
Centrala förvaltningar 
Nämndtexter i bilagor. 
 
 
Arbetslivsnämnden (AN) 
 
Arbetslivsnämnden har sedan ny förvaltningsorganisation genomfördes 2011 anpassat organisat-
ion och lokaler. Vid årsskiftet flyttade hela Försörjningsenheten från Viskastrandsgatan till kvar-
teret Vulkans till betydligt mer verksamhetsanpassade lokaler där vi också kan erbjuda en betyd-
ligt bättre arbetsmiljö för medarbetarbetarna.  
Nämndens ansvarsområden bygger till stor del på samverkan och anpassning till statens arbets-
marknads och flyktingpolitik, vid eventuella regeringsskiften eller statliga beslut kan vårt uppdrag 
behöva anpassas ganska snabbt. Detta ställer stort krav på flexibiliteten i vår organisation och 
samverkan med Lokalförsörjningsnämnden för anpassningar efter nya förutsättningar.  
 
Vi har ett framtida stort behov att anpassa lokaler för daglig verksamhet LSS. Vi i ser en föränd-
ring av målgruppen med ett ökat antal deltagare med stora funktionshinder där det ställer krav på 
lokala speciallösningar. Vi ser gärna en samverkan med Lokalförsörjningsnämnden för att disku-
tera möjligheten att Borås stad själva skulle kunna bygga och äga lokaler för en stor del av denna 
verksamhet.  
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Utbildningsnämnden (UN) 
 
Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1200 år 2016. 
Därefter sker en ökning upp till som mest 1300 under den kommande femårsperioden.  

Situationen i världen har lett till att flyktingströmmarna ökat på ett sätt som inte gått att förutse. 
Detta har medfört en stor ökning av antalet ensamkommande barn som sätter stort tryck på 
gymnasieskolan, samt en stor ökning av vuxna flyktingar. Som exempel har kön till vuxenutbild-
ningen sfi ökat från ca 150 till mer än 450 bara på några månader hösten 2015. Denna ökning 
påverkar inte bara sfi utan på sikt kommer denna ökning märkas även i de andra skolformerna 
inom Vuxenutbildningen.  

På Almåsgymnasiet finns för närvarande tre områden där anpassnings-/eller ombyggnadsåtgärder 
är nödvändiga. Anpassningar av lokaler för särskolans individuella program. Receptionen uppfyll-
ler inte godkända krav på ventilation och temperaturreglering. Dessutom behöver lokalen för-
stärkas/byggas om ur säkerhetssynpunkt. En ombyggnad av receptionen är nödvändig för att 
personal som arbetar där ska känna sig trygg. Ansvarig rektor saknar arbetsrum på Almåsgymna-
siet och behöver få tillgång till ett arbetsrum i anslutning till verksamheten. 

På Sven Eriksonsgymnasiet fortsätter anpassningen av lokaler för framförallt teknikprogrammet. 
Torget är en ny verksamhet för ungdomar inom autismspektraltillstånd som bedrivs på skolan. 
Behovet är större än väntat och ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den väx-
ande elevgruppen. Vidare behövs minst fyra nya fullstora lektionssalar för teoretisk undervisning 
samt grupprum och arbetsrum för lärare.  

På Bäckängsgymnasiet behövs utökade och anpassade lokaler för ämnet idrott och hälsa. Lokalen 
för bildundervisning är också i behov av anpassning samt att behovet av nya lektionssalar, labb-
sal, arbetsrum, grupprum, möteslokaler och fler toaletter finns.  

På Viskastrandsgymnasiet behöver lokalerna optimeras.  Planering behövs för att tillskapa konfe-
rensrum, studieplatser, energiinriktningen, lärlingsutbildningar, kök.  

På Bergslenagymnasiet planeras omdisponering av lokalerna för bageri till samlokalisering med 
utbildningen inom restaurang. Elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program kräver 
att lokaler kontinuerligt anpassas. 

På Vuxenutbildningen finns i dagsläget ett akut behov av mer lokaler på grund av kraftig ökning i 
mottagande av flyktingar. Osäkerheten i flyktingströmmar gör prognos för lokalbehov svår att 
göra på lång sikt. Allteftersom flyktingarna klarar av sfi påverkar denna ökning övriga Vuxenut-
bildningen, framförallt på grundläggande nivå. Stadsbidrag likande ”nya kunskapslyftet” och  
yrkesvux kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet. Yrkeshögskolemyndighetens beslut och 
finansieringsförutsättningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet gällande YH. 
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Kulturnämnden (KN) 
 
Stadsteatern är i behov av en extra repetitionslokal vilket innebär ökade möjligheter till fler före-
ställningar.  
LFN och KN har som specifikt uppdrag att hitta ändamålsenliga lokaler till Kulturskolan.  
 
Konstmuseets entré bör omformas med ny reception för att skapa en bättre arbetsmiljö avseende 
akustik, klimat och mer kundanpassad. Det finns även behov av förvaringsutrymme.  
 
På Borås museum finns önskemål om ombyggnation till ett så kallat kulturarvslabb.   
 
 
Fritids-och Folkhälsonämnden (FOF) 
 
Nulägesbeskrivning 
Boråshallen prioriteras högt av fritids- och folkhälsonämnden eftersom behovet av renovering-
sinsatser är stort. Samtidigt finns det ytterligare utvecklingspotential för hallen. 
 
I Skatehallen finns planer på att bygga ut kortsidan som vetter mot Viskan, detta för att utveckla 
verksamheten och få plats med nya aktiviteter och föreningar. 
 
Verksamhetsutveckling 
I Dalsjöfors simhall finns ambitioner och önskemål om att utveckla badverksamheten med ett 
barnlandskap och en förhöjd badtemperatur. 
 
Det finns behov av nya idrottshallar i Fristad, Sjömarken, Sandared samt Viskafors. Behovet av 
mer isyta i Borås är stort. Fritids- och folkhälsonämnden vill i första hand skapa mer konstfrusen 
isyta på tillgängliga grusytor, på sikt kan en hall över isytan att bli aktuell.  
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Sociala omsorgsnämnden (SoN) 
 
Socialt boende 
 
Nulägesbeskrivning  
Ett boende har blivit klart under 2015, Serenadgatan, som ersatte tidigare Badhusgatan. 
 
Inom denna kategori är det flera boenden som behöver ersättas. Tårpilsgatan kommer att ersättas 
med ombyggnation av Badhusgatan planerad inflytt november 2016. Billdalsgatan kommer att 
ersättas av ett nytt boende på Dammsvedjan planerad inflytt i slutet av 2016. I samband när 
Dammsvedjan blir klar kommer det finnas behov att utöka boendeplatserna med en lägenhet.  
 
Verksamhetsutveckling 
Verksamheterna är i behov av fler satelitlägenheter och gemensamhetsutrymmen.  
 
Det finns behov av ett eller två mindre flerfamiljhus för att tillgodose behoven. 
 
Behov av anpassningar av boenden på Jössagatan och Kaptensgatan finns.  
 
På sikt finns behov av fler korttidsplatser i en öppnare boendeform.  
 
LSS 
 
Nulägesbeskrivning 
Under 2015 har två nyproducerade gruppbostäder tagits i bruk, Teknikgatan 8 med sex lägenhet-
er och Kadriljgatan 17 med fem lägenheter. 
 
I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de som bor 
på de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer vilket gör det problematiskt 
att ge skäliga erbjudanden. Därför planeras en nedläggning av en icke fullvärdig enhet för äldre 
personer för att erbjuda omflyttningar till lämpliga befintliga lägenheter. I samband med detta 
planeras denna enhet att byggas om till fullvärdiga lägenheter.  
 
Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har ökat vilket försvårar erbjudanden om lämpliga 
boendealternativ. Vi planerar därför att tillskapa en form av ”mellanboende” där man skall ut-
forma lokaler på ett lämpligt sätt för att möta behovet.  
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns fortfarande boenden som inte är fullvärdiga, dessa kan man inte erbjuda till personer 
som beviljats boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om eller alternativt bytas ut 
mot ändamålsenliga bostäder. 
 
Behovet av nyproduktion av 2st gruppbostäder finns varje år 2017-2019.   
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Borås Stads arbete mot hemlöshet  
 
Nulägesbeskrivning 
I Borås Stad har stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden ansvar 
för olika delar kring hemlöshet. Det förutsätter en samsyn och Sociala omsorgsnämnden har 
samordningsansvar. 
 
I ”Program mot hemlöshet” finns målsättningen: ”Underlätta inträde på den ordinarie bo-
stadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden”. 
Som ett led i detta arbete har Sociala omsorgsförvaltningen och AB Bostäder under våren 
2014 ingått en överenskommelse att tillsammans arbeta enligt konceptet ”Bostad först”. Mål-
gruppen är personer som är i en hemlös situation enligt Socialstyrelsens definition 1 vilket 
innebär de som har psykosocial problematik oftast utifrån ett beroende och/eller psykisk 
ohälsa. Personen har inte möjlighet att i dagsläget skaffa sig en egen bostad. Personen får ett 
eget hyreskontrakt och det ger ett sådant mervärde att möjligheter till att klara ett framtida 
eget boende ökar.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Särskilt finns det behov av en- eller två familjefastigheter för dem som har svårt att få hyres-
kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden och/eller inte klarar av att bo i ordinarie bo-
stadsbestånd.  
 
Det finns behov av bostäder för att lösa akuta boendebehov som uppkommer nu. Det behövs 
även lokalplanering för dessa behov i framtida boendeområden. Det är önskvärt med ett par 
mindre fastigheter med 2-4 lägenheter och ”enpersonsboende” som ligger mer avskilt.  
 
Behov finns även av boende för stora familjer (med 5-6 barn) som idag lever under trång-
boddhet samt mindre lägenheter om 1-2 rum och kök. Dessa bör finnas både integrerat i bo-
stadsområden och även i ostört/enskilt läge.  
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Lokalresursplanens begrepp/ principer 
 
Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika 
verksamheterna som får utreda sina lokaler samt lämna in information om nuläge och kommande 
verksamhetsutveckling. Denna revision omfattar även Borås Stads samtliga anläggningar. I lokal-
resursplanen vill LFN ta hänsyn till alla faktorer, som strategi, organisation, lokalernas långsiktiga 
utformning och tillgänglighet, så att beslutsfattare får en god grund i verksamhetens lokalplane-
ringsfrågor. Lokalresursplaneringen ligger till grund för hur stadens investeringsplan kommer att 
se ut de närmaste tre åren. Denna utredning är komplex och för att använda samma språk vid 
lokalresursplaneringen används nedanstående begrepp.  
 
Begrepp kring fysiska och ekonomiska förutsättningar 
 
Fastighet  Fastighetens tomtmark inklusive den fysiska byggnaden. 

Byggnad  Den faktiska byggnaden som verksamhet bedrivs i. 

Objekt   Benämning som används för att klassificera varje byggnad. I ett objekt kan flera 
verksamheter bedrivas. 

Klassrum  Utrymme (behöver inte nödvändigtvis vara rum) där den huvudsakliga undervis-
ningen sker. Grundskolans definition kan vara båda rum i form av fyra väggar och 
dörr på samma sätt som det kan vara ett utrymme. Det som är förknippat med 
gymnasieprogram, ex fordonsprogrammet är ”klassrummet” en yta formad utefter 
undervisningen.   

Grupprum  Används för mindre grupper, gärna i nära anslutning till klassrum. 2 olika storlekar 
3-6 personer och 10-15 personer. 

Specialsalar  Är de undervisningslokaler som kan kräva speciella förutsättningar och verktyg. 
Slöjd, bild, no, hem- och konsumentkunskap, musik, och teknik är exempel på 
detta.  

Undervisningslokal Är ett samlingsbegrepp för klassrum, grupprum, specialsalar samt andra  
undervisningslokaler. (Så som t ex snickeri, fordonshall och andra programspecifika 
undervisningsutrymmen) I förskolan finns i nuläget ingen enhetlig utrymmesbe-
nämning utöver det som finns i lokalprogrammet.  

Samlingssal  Utrymme där man kan samla flera klasser/barngrupper, ex aula. Över 60 sittande 
platser, allt under blir klassrum alternativt storklassrum. 

Kommunikationsytor Gemensamma ytor för bl.a. förflyttning, korridorer, trapphus, entré,  
elevhall, kapprum och uppehållsrum. Kommunikationsytor kan även innehålla 
öppna studieplatser. Toaletter och förråd ingår inte i kommunikationsytor. 

Idrottssal  Idrottsutrymme (mindre hall) utan idrottsligt godkända mått.  

Idrottshall  Fullstor hall/utrymme för idrott med idrottsligt godkända mått. 

Hall  Begrepp som bör undvikas då det kan skapa förvirring, eftersom det både kan an-
vändas för entréer, idrottssalar etc.  
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Matsal  Eget ytmått, trots att utrymmet kan användas som samlingssal, aula, uthyrningslo-
kal etc. 

Kök  Kan utgöras av tillagnings- mottagnings samt serveringskök.  

Administration Alla utrymmen (rum och kommunikationsytor) som är direkt kopplad till  
personalen och elevhälsans kontor. Pedagoger och vaktmästare ingår. Lokalvård 
ingår ej. 

Lokalvårdsutrymme Materialförvaring, omkläd. och förråd med vanligtvis diskho, utslagsvask  

Hyra  Siffrorna i lokalresursplanen utgår Lokalförsörjningsförvaltningens internhyresun-
derlag som sedan respektive förvaltning fördelar mellan verksamheterna i varje ob-
jekt. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda byggnader 
baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år 
bakåt i tiden. Uppdelning sker mellan de olika verksamheterna och där kan ibland 
principerna skilja sig åt. Vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt för-
delningstal.  

Befolkningsstatistik Befolkningsstatistiken är grunden för all framtida prognostisering  
gällande kommande behov. Statistiken kan ge indikation på när ett behov upp-
kommer och hur mycket platser som efterfrågas. Befolkningsläget i slutet på sep-
tember lägger slutgiltig grund för den ekonomiska resursfördelningen som görs till 
nämnderna. Till lokalresursplanen används prognoser från befolkningsstatistiken 
samt elevantal från den 15 september föregående år. 
 

Begrepp som avser lokalresursplanering 
 
Hyra  Sifforna i lokalresursplanen utgår från förvaltningarnas debiteringsunderlag, lämnas 

in i oktober. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fas-
tigheter baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 
2 år bakåt i tiden. Uppdelning sker mellan de olika verksamheterna och kan ibland 
skilja sig. Vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt fördelningstal.  

 

Antal platser I skola är antalet platser detsamma som antalet elever. I förskola och fritidshem 
däremot räknas antalet platser fram genom omräkning av schematiden till s.k. hel-
tidsbarn. I förskola gäller 40 h schematid som ett heltidsbarn, i fritidshemmet är det 
20 h. 

Exempelvis, om ett barn är i skolan kl.8-12 på dagen och på fritids kl.12-17 + 30 
min före skolan varje dag, så läggs schemat på fritids från 07.30-15.30 vilket inne-
bär 40 tim per vecka = två fritidshemsplatser. Men egentligen är barnet bara på fri-
tids 4 timmar per dag = 20 tim per vecka = 1 fritidshemsplats.1 

  

                                                 
1 Plats = total schemalagd tid per vecka dividerat med 20. (4h/dag och 5dagar per vecka.) Tid i förskoleklass 
skall inte räknas med här. Borås stads verksamhetsmått finns att finnas bl a i verksamhetsprogrammet stratsys. 
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Antalet barn, elever och brukare Antalet platser i lokalresursplanen är en ögonblicksbild från  

15 september föregående år. Detta datum används eftersom befolkningsstatistiken i 
september månad lägger grunden för stadens resursfördelning.  

 
Fastighetens skick Större ombyggnationer eller andra investeringar som behövs skrivs in i  

lokalresursplanen eftersom de behöver finnas med när förslag till investeringsplan 
skapas. Mindre åtgärder benämns som underhåll och behöver inte tas med i inve-
steringsplanen. Medel för dessa åtgärder finns hos respektive förvaltare.  

Nyttjandegrad Hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapaciteten. Nyttjandegrad jämför  
byggnadens totala platsantal med skolans maxkapacitet i relation till dygnets tim-
mar. Har grundskolan/förskolan ett tal över 100 % (sett till hela fastigheten) så be-
höver inte verksamheterna vara överbelagda, utan mer kostnadseffektiva eftersom 
fler verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet jämfört med en skola som 
bara inrymmer skolverksamhet.  

Maxkapacitet BYGGNADSTEKNISKT Skall utgå från framtagna lokalprogram. 1 klassrum  
skall teoretiskt vara 60m² och inrymma 25 barn i grundskolan*, och ca 30-35 ung-
domar i gymnasieskolan. För förskolan skall en avdelning innehålla 20 heltidsplat-
ser á 40 schematimmar och totalytan skall vara beräknad på ca 10m² per barn. Här 
kan även begränsningar finnas beroende på olika myndighetskrav, ex arbetsmiljö, 
ventilation. Skiljer sig schablonen kraftigt jämfört med den bedömda maxkapa-
citeten kan det bero på att byggnaden avviker från dagens byggideal, felaktig uppgi-
ven maxkapacitet, att verksamheten kan effektiviseras eller har en organisation som 
kräver mer eller mindre utrymme. 

 
Maxkapacitet PEDAGOGISKT Denna maxkapacitet är vad verksamheten bedömer, utifrån  

dagens organisation, uppskattningsvis kan ta emot i antalet heltidsbarn. I lokalre-
sursplanen, där maxkapaciteten är beskriven, motsvarar en plats 40 schematimmar, 
i praktiken kan det därmed gå flera barn på en plats. I praktiken tas även hänsyn till 
barn med särskilt stöd, andelen 15-timmarsbarn samt barnens ålder mm. Detta 
förmedlas av chefer och tjänstemän inom skola och förskola med beprövad erfa-
renhet.  
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Utdrag ur befolkningsprognosen 
 
Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 3319 personer, Öster förväntas öka med 820 personer 
och Norr med 1324 personer. Av ökningen på 1324 personer är 335 barn i åldern 0-5 år. 
Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Kom-
mundelarna Centrum, Göta och Norrby förväntas få mellan 700 och 1600 personers ökning.  
Ökningen i Brämhult, Sjöbo, Trandared, Fristad och Sandhult förväntas bli under 600 personer.  
 
 
Folkmängd Väster 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 3 017 3 045 3 075 3 142 3 210 3 308 
6-17 5 532 5 698 5 899 6 069 6 245 6 462 
18-24 3 748 3 685 3 657 3 645 3 631 3 675 
25-64 19 346 19 549 19 844 20 186 20 473 20 931 
65-84 5 977 6 090 6 186 6 274 6 396 6 509 
85-w 962 956 971 999 996 1 015 
Summa 38 582 39 024 39 631 40 316 40 952 41 901 
 
 
Folkmängd Öster 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 2 814 2 897 2 931 2 946 2 946 2 943 
6-17 4 911 5 009 5 133 5 272 5 358 5 447 
18-24 3 055 2 957 2 889 2 788 2 790 2 750 
25-64 16 610 16 778 16 801 16 838 16 803 16 755 
65-84 5 611 5 687 5 722 5 741 5 798 5 852 
85-w  833 845 867 881  911 907 
Summa 33 834 34 172 34 342 34 466 34 606 34 654 
 
 
Folkmängd Norr 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 2073 2134 2192 2266 2348 2408 
6-17 3679 3754 3865 3970 4085 4166 
18-24 4055 3911 3694 3473 3315 3189 
25-64 17541 17674 17926 18194 18430 18478 
65-84 5968 6106 6217 6275 6347 6426 
85-w 1177 1172 1147 1150 1147 1149 
Summa 34493 34751 35041 35328 35673 35817 
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Avetableringsår av stadens paviljongmoduler enligt ny lagtolkning 
 
 

 
 
 

Ped. Verksamhet Skola 
 

Area 
 

Platser 
 

Etablering 
 

Avetablering 
 

Bygglov 
 

Gånghesterskolan 407 136 1997 2017 2017-06-30 

Norrbyskolan 346 53 1999 2017 2017-12-31 

Myråsskolan 230 65 1999 2016 2016-12-31 

Sjömarkenskolan 316 80 2000 2019 2019-06-30 

Gånghester 2 202 7 2015 2020 2020-06-30 

Engelbrektskolan 2 211 66 2001 2016 2016-06-30 

Brämhults fritidsgård 260 21 2003 2018 2018-08-28 

Ängsgården 290 29 2005 2020 2017-12-31 

Sagavallen 403 20 2006 2016 2019-09-10 

Svedjeskolan (förskola) 547 55 2006 2021 2019-08-14 

Tullengymnasiet 470  2007 2022 2018-12-31 

Sjögården förskola 540 49 2007 2022 2019-07-31 

Dalsjöskolan (förskola) 374 30 2010 2025 2020-06-30 

Sjömarkenskolan 2 173 60 2011 2019 2019-06-01 

Götaskolan 2 100 21 2011 2026 2019-06-20 

Slättängskolan (Lilla safiren) 264 37 2011 2026 2016-04-13 

Bodaskolan  338 27 2011 2016 2016-02-28 

Byttorpskolan (Virvelvinden) 518 53 2011 2026 2018-12-31 

Stadsdelskontor Öst 1 068 46 2011 2016 2018-12-31 

Trollgården 506 51 2012 2027 2016-12-31 

Blåklinten 357 20 2012 2027 2016-08-15 

Bäckängsgymnasiet 240  2013 2028 2018-06-12 

Bredared förskola 174 27 2014 2029 2019-06-30 

Sjömarkenskolan NY 309 75 2014 2029 2019-06-30 

Idrottsgatan  580 80 2015 2030 2024-12-31 

Trandaredskolan 210 50 2015 2020 2020-06-30 
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STADSDEL VÄSTER
Förskola och skola Bedömt antal enligt ritning Kostn (kr)

Fastighet Hyra utan 
avräkning 2016 Area Kostnad/            

m²
Elever/ 
barn Kostnad/ elev Area/          

elev

Antal barn 
omräkn. till 
heltidsbarn

Avd Elever             
1-6 Klasser Elever               

7-9 Klasser2
Tot antal              

elever (inkl 
förskola)

Klass-              
storlek

Antal        
klassrum

Antal       
grupprum

Maxkap 
byggnads 
tekniskt

Maxkap 
pedagogisk

Lediga            
platser

Nyttjande 
grad (%)

GÖTA
Daltorpskolan tot 10 231 009 kr 9 897 1 034 kr 707 14 471 kr 14 0 0 199 9 508 19 815 29 31 4 775 825 118 99%

Ägda 10 231 009 kr 9 897 1 034 kr 707 14 471 kr 14 0 0 199 9 508 19 815 29 31 4 775 825 118 99%
Daltorpskolan inkl gymnastiksal 9 207 908 kr 9 897 930 kr 677 13 601 kr 15 169 8 508 19 677 25 31 4 775 825 148 82%
Daltorp förskoleklass 204 620 kr 30 6 821 kr 0 30 1 30 30 0 -30

Daltorpskolan fritidshem 818 481 kr 108 7 579 kr 0 108 2 108 54 0 -108

Moldeparkens förskola tot 1 148 158 kr 880 1 305 kr 85 13 508 kr 10 85 5 0 1 0 0 85 14 5 4 125 120 35 71%
Ägda 968 588 kr 742 1 305 kr 85 11 395 kr 9 85 5 0 0 0 0 85 17 4 3 100 99 14 86%
Förskola 968 588 kr 742 1 305 kr 85 11 395 kr 9 85 5 85 17 4 3 100 99 14 86%
Hyrda 179 570 kr 138 1 301 kr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 25 21 21 0%
Pav Götaskolan 2 NY 179 570 kr 138 1 301 kr 0 1 0 0 1 1 25 21 21 0%

Kristinebergskolan tot 8 355 497 kr 4 430 1 886 kr 315 26 525 kr 14 0 0 315 11 0 0 454 41 21 14 525 500 185 91%
Ägda 8 355 497 kr 4 430 1 886 kr 315 26 525 kr 14 0 0 315 11 0 0 454 41 21 14 525 500 185 91%
Kristinebergskolan förskoleklass 668 440 kr 49 13 642 kr 0 49 2 49 25 0 -49

Kristinebergskolan 5 598 183 kr 4 430 1 264 kr 266 21 046 kr 17 266 9 266 30 21 14 525 500 234 53%
Kristinebergskolan Fritidshem 2 088 874 kr 139 15 028 kr 0 139 3 139 46 0 -139

Svedjeskolan tot 2 918 816 kr 2 145 1 361 kr 151 19 330 kr 14 60 3 91 4 0 0 201 29 9 2 225 195 44 103%
Ägda 2 027 663 kr 1 598 1 269 kr 91 22 282 kr 18 0 0 91 4 0 0 141 35 9 2 225 125 34 113%
Svedjeskolan 1 358 534 kr 1 598 850 kr 70 19 408 kr 23 70 3 70 23 9 2 225 125 55 56%
Svedjeskolan förskoleklass 162 213 kr 21 7 724 kr 0 21 1 21 21 0 -21

Svedjeskolans fritidshem 506 916 kr 50 10 138 kr 0 50 2 50 25 0 -50

Hyrda 891 153 kr 547 1 629 kr 60 14 853 kr 9 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 70 10 86%
Pav. Svedjeförskola 3avd 891 153 kr 547 1 629 kr 60 14 853 kr 9 60 3 60 20 0 0 0 70 10 86%

Pav. Svedjeskolan

Kristinegården 6avd tot 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 0 0 0 0 127 21 0 0 0 125 -2 102%
Ägda 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 0 0 0 0 127 21 0 0 0 125 -2 102%
Kristinegården 6avd 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 127 21 0 0 0 125 -2 102%

Linnéagården 4avd tot 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 0 0 0 0 78 20 0 0 0 80 2 98%
Ägda 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 0 0 0 0 78 20 0 0 0 80 2 98%

     Linnéagården 4avd 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 78 20 0 0 0 80 2 98%

Lorensbergsgården 3avd tot 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 60 0 100%
Ägda 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 60 0 100%
Lorensbergsgården 3avd 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 60 20 0 0 0 60 0 100%

Hedvigsborgsgården 3avd tot 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 0 0 0 0 63 21 0 0 0 65 2 97%
Ägda 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 0 0 0 0 63 21 0 0 0 65 2 97%
Hedvigsborgsgården 3avd 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 63 21 0 0 0 65 2 97%

Götagården 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 -35

Ägda 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 -35
Götagården 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 35 0 -35

NORRBY
Byttorpskolan tot 3 317 285 kr 4 120 805 kr 284 11 681 kr 15 0 0 279 14 0 0 420 30 19 8 475 348 69 121%

Ägda 3 317 285 kr 4 120 805 kr 284 11 681 kr 15 0 0 279 14 0 0 420 30 19 8 475 348 69 121%

Byttorpskolan fritidshem 816 191 kr 1 019 801 kr 141 5 789 kr 7 141 3 141 47 0 0 0 -141

Byttorpskolan Förskoleklass 248 406 kr 310 801 kr 53 4 687 kr 6 53 3 53 18 0 0 0 -53

Byttorpskolan 2 252 688 kr 2 791 807 kr 226 9 968 kr 12 226 11 226 21 19 8 475 348 122 65%

Byttorpskolan tot 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 58 0 100%

Hyrda 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 58 0 100%
Pav byttorpskolan, virvelvinden 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 58 19 0 58 0 100%

Särlaskolan tot 5 305 976 kr 9 401 564 kr 389 13 640 kr 24 22 1 165 11 202 9 451 21 33 5 825 600 211 75%

Ägda 5 305 976 kr 9 401 564 kr 389 13 640 kr 24 22 1 165 11 202 9 451 21 33 5 825 600 211 75%

Särlaskolan fritidshem 530 598 kr 62 8 558 kr 0 62 2 62 31 0 0 -62

Särlaskolan förskoleklass 159 179 kr 22 7 235 kr 0 22 1 22 22 0 0 -22

Särlaskolan 4 616 199 kr 9 401 491 kr 367 12 578 kr 26 165 11 202 9 367 18 33 5 825 600 233 61%

Norrbyskolan tot 2 262 867 kr 1 824 1 241 kr 126 17 959 kr 14 126 6 0 0 0 0 126 21 0 0 0 160 34 79%

Ägda 1 659 464 kr 1 478 1 123 kr 82 20 237 kr 18 82 4 0 0 0 0 82 21 0 0 0 116 34 71%
Norrbyskolan Förskola 1 659 464 kr 1 478 1 123 kr 82 20 237 kr 18 82 4 82 21 0 0 0 75 -7 109%

Annexet 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0%

Hyrda 603 403 kr 346 1 744 kr 44 13 714 kr 8 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 44 0 100%
Almgården, Pav. Norrbyskolan 603 403 kr 346 1 744 kr 44 13 714 kr 8 44 2 44 22 0 0 0 44 0 100%

Gärdesgården 1avd tot 160 419 kr 188 853 kr 24 6 684 kr 8 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
Hyrda 160 419 kr 188 853 kr 24 6 684 kr 8 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
Gärdesgården 1 78 688 kr 94 837 kr 24 3 279 kr 4 24 1 24 24 0 0 0 25 1 96%
Gärdesgården 2 81 731 kr 94 869 kr 0 0 0 0 0 0

Vindelgatan 7A "hörförskola" tot 0 kr 0 27 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 27 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vindelgatan 7A, vindelgården 10 0 kr 0 0 0 0 0 0

Vindelgatan 7A (vrivelvinden) 17 0 kr 0 0 0 0 0 0

Hestramidgårdskolan 3avd tot 5 852 454 kr 4 865 1 203 kr 424 13 803 kr 11 76 3 348 15 0 0 680 38 15 8 375 450 26 151%
Hyrda 5 852 454 kr 4 865 1 203 kr 424 13 803 kr 11 76 3 348 15 0 0 680 38 15 8 375 450 26 151%

Hestramidgårdskolan 3 921 917 kr 3 204 1 224 kr 348 11 270 kr 9 348 15 348 23 15 8 375 450 102 77%

HestraMidgård Fritidshem 1 464 545 kr 1 246 1 175 kr 256 5 721 kr 5 256 3 256 85 0 0 0 -256

HestraMidgård Förskoleklass 465 992 kr 415 1 123 kr 76 6 131 kr 5 76 3 76 25 0 0 0 -76

HestraMidgård Förskola 3avd

Byttorpsgården, Byttorps Klint tot 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 0 0 0 0 74 37 0 0 0 50 -24 148%
Ägda 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 0 0 0 0 74 37 0 0 0 50 -24 148%
Byttorpsgården, Byttorps Klint 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 74 37 0 50 -24 148%

Elfsborgsgården 1avd tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfsborgsgården 1avd 0 0 0 0 0

Hällegården 4avd tot 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 0 0 0 0 80 20 0 0 0 77 -3 104%
Ägda 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 0 0 0 0 80 20 0 0 0 77 -3 104%
Hällegården 4avd 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 80 20 0 77 -3 104%

Kronängsgården 2avd tot 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 45 1 98%
Ägda 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 45 1 98%
Kronängsgården 2avd 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 44 22 0 45 1 98%

Norrbygården  tot 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 0 0 0 0 42 21 0 0 0 40 -2 105%
Ägda 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 0 0 0 0 42 21 0 0 0 40 -2 105%
     Norrbygården 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 42 21 0 40 -2 105%

Parkgården 2avd tot 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 0 0 0 0 45 23 0 0 0 44 -1 102%
Ägda 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 0 0 0 0 45 23 0 0 0 44 -1 102%
Parkgården 2avd 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 45 23 0 44 -1 102%

Positivgården 1avd tot 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 0 0 0 0 22 22 0 0 0 23 1 96%
Ägda 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 0 0 0 0 22 22 0 0 0 23 1 96%
Positivgården 1avd 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 22 22 0 23 1 96%

Kärnhuset, 7 avd tot 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 0 0 0 0 143 20 0 0 0 140 -3 102%
Ägda 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 0 0 0 0 143 20 0 0 0 140 -3 102%

Kärnhuset, 7 avd 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 143 20 0 140 -3 102%

Tullagården 1avd tot 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%

Hyrda 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
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Fastighet Hyra utan 
avräkning 2016 Area Kostnad/            

m²
Elever/ 
barn Kostnad/ elev Area/          

elev

Antal barn 
omräkn. till 
heltidsbarn

Avd Elever             
1-6 Klasser Elever               

7-9 Klasser2
Tot antal              

elever (inkl 
förskola)

Klass-              
storlek

Antal        
klassrum

Antal       
grupprum

Maxkap 
byggnads 
tekniskt

Maxkap 
pedagogisk

Lediga            
platser

Nyttjande 
grad (%)

Tullagården 1avd 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 24 24 0 25 1 96%

SANDHULT
Sandgärdskolan 7-9 tot 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 0 0 0 0 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%

Ägda 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 0 0 0 0 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%
Sandgärdskolan 7-9 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%

Sandaredskolan tot 6 736 685 kr 4 883 1 380 kr 394 17 098 kr 12 0 0 394 19 0 0 606 32 18 23 450 424 30 143%

Ägda 6 736 685 kr 4 883 1 380 kr 394 17 098 kr 12 0 0 394 19 0 0 606 32 18 23 450 424 30 143%

Sandaredskolan F-6 4 513 579 kr 4 883 924 kr 326 13 845 kr 15 326 16 326 20 18 16 450 424 98 77%

Fritidshem 1 684 171 kr 212 7 944 kr 0 212 3 212 71 0 0 -212

Förskoleklass 538 935 kr 68 7 926 kr 0 68 3 68 23 0 7 0 -68

Sandhultskolan tot 2 218 663 kr 2 399 925 kr 152 14 596 kr 16 0 0 152 7 0 0 234 33 12 8 300 190 38 123%

Ägda 2 218 663 kr 2 399 925 kr 152 14 596 kr 16 0 0 152 7 0 0 234 33 12 8 300 190 38 123%

Förskoleklass 192 927 kr 24 8 039 kr 0 24 1 24 24 2 50 20 -4 120%

Fritidshem 602 898 kr 82 7 352 kr 0 82 4 82 21 0 0 70 -12 117%

Förskola 192 927 kr

Skola 1 422 838 kr 2 399 593 kr 128 11 116 kr 19 128 6 128 21 10 8 250 170 42 75%

Sjömarkenskolan tot 5 358 155 kr 4 409 1 215 kr 530 10 110 kr 8 0 0 530 25 0 0 739 30 31 22 775 384 -355 192%

Ägda 4 348 141 kr 3 611 1 204 kr 397 10 952 kr 9 0 0 397 19 0 0 606 32 26 20 650 264 -133 230%

Förskoleklass 1 087 035 kr 47 23 128 kr 0 47 2 47 24 2 6 50 -47

Fritidshem 347 851 kr 209 1 664 kr 0 209 4 209 52 0 0 -209

Skola 2 913 255 kr 3 611 807 kr 350 8 324 kr 10 350 17 350 21 24 14 600 264 -86 133%

Hyrda 1 010 014 kr 798 1 266 kr 133 7 594 kr 6 0 0 133 6 0 0 133 22 5 2 125 120 -13 111%

Pav. Sjömarkenskolan (Fritidshem) 637 509 kr 489 1 304 kr 71 8 979 kr 7 71 3 71 24 3 0 75 80 9 89%

Pav. Sjömarkenskolan2 NY 372 505 kr 309 1 206 kr 62 6 008 kr 5 62 3 62 21 2 2 50 40 -22 155%

Björkgården 6avd tot 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 0 0 0 0 109 18 0 0 0 120 11 91%

Ägda 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 0 0 0 0 109 18 0 0 0 120 11 91%
Björkgården 6avd 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 109 18 0 120 11 91%

Ekegården 4avd tot 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 0 0 0 0 83 28 0 0 0 63 -20 132%

Ägda 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 0 0 0 0 83 28 0 0 0 63 -20 132%
Ekegården 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 83 28 0 0 63 -20 132%

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pav. Ekegården 0 0 0

Kullagården 5avd tot 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 0 0 0 0 104 21 0 0 0 106 2 98%

Ägda 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 0 0 0 0 104 21 0 0 0 106 2 98%
Kullagården 5avd 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 104 21 0 106 2 98%

Nordtorp 2avd tot 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30 0 100%

Ägda 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30 0 100%
Nordtorp 2avd 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 30 30 0 30 0 100%

Pav. Sjögården 3avd tot 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 0 0 0 0 43 22 0 0 0 58 15 74%

Hyrda 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 0 0 0 0 43 22 0 0 0 58 15 74%
Pav. Sjögården 3avd 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 43 22 0 58 15 74%

Rullan 3avd tot 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 57 -1 102%

Ägda 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 57 -1 102%
Rullan 3avd 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 58 19 0 57 -1 102%

Kvarnens förskola 1avd tot 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 0 0 0 0 30 15 0 0 0 30 0 100%

Ägda 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 0 0 0 0 30 15 0 0 0 30 0 100%
Kvarnens förskola 1avd 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 30 15 0 30 0 100%

Sjömarkens förskola, Melltorp tot 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 0 0 0 0 102 17 0 0 0 120 18 85%

Ägda 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 0 0 0 0 102 17 0 0 0 120 18 85%
Sjömarkens förskola, Melltorp 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 102 17 0 120 18 85%

VISKAFORS
Kinnarummaskolan tot 1 297 410 kr 1 561 831 kr 129 10 057 kr 12 53 2 76 5 0 0 175 25 6 1 150 154 25 114%

Ägda 1 297 410 kr 1 561 831 kr 129 10 057 kr 12 53 2 76 5 0 0 175 25 6 1 150 154 25 114%

Kinnarummaskolan 778 446 kr 1 452 536 kr 76 10 243 kr 19 76 5 76 15 6 1 150 100 24 76%

Falkungens förskola 1 avd 90 819 kr 109 833 kr 34 2 671 kr 3 34 1 34 34 0 0 34 0 100%

Förskoleklass 129 741 kr 19 6 828 kr 0 19 1 19 19 0 0 20 1 95%

Falkens fritidshem 1avd 298 404 kr 46 6 487 kr 0 46 1 46 46 0 0 35 -11 131%

Svaneholmskolan tot 2 524 852 kr 2 816 897 kr 194 13 015 kr 15 97 4 97 5 0 0 249 28 7 2 175 232 38 107%

Ägda 2 524 852 kr 2 816 897 kr 194 13 015 kr 15 97 4 97 5 0 0 249 28 7 2 175 232 38 107%

Svaneholmskolan 1 464 414 kr 2 619 559 kr 97 15 097 kr 27 97 5 97 19 7 2 175 140 43 69%

Svanungens förskola 4avd 176 740 kr 197 897 kr 80 2 209 kr 2 80 3 80 27 0 0 72 -8 111%

Förskoleklass 328 231 kr 17 19 308 kr 0 17 1 17 17 0 0 20 3 85%

Svanens fritidshem 1avd 555 467 kr 55 10 099 kr 0 55 1 55 55 0 0 35 -20 157%

Viskaforsskolan tot 11 246 868 kr 10 526 1 068 kr 529 21 261 kr 20 54 3 296 15 179 8 708 27 31 14 775 750 221 94%

Ägda 11 246 868 kr 10 526 1 068 kr 529 21 261 kr 20 54 3 296 15 179 8 708 27 31 14 775 750 221 94%

Viskaforsskolan 9 049 921 kr 10 526 860 kr 475 19 052 kr 22 296 15 179 8 475 21 26 14 650 690 215 69%

Viskaforsskolan förskola 74 896 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Förskoleklass 499 306 kr 54 9 246 kr 0 54 3 54 18 5 125 60 6 90%

Fritidshem (inkl Dalen) 1 622 745 kr 179 9 066 kr 0 179 4 179 45 0 0 144 -35 124%

Springaren, förskola tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ägda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springaren, förskola 0 kr 0 0 0 0 0

Ryttarens fritidshem 1avd tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ägda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryttarens fritidshem 1avd 0 0

Björkehovsgården, 2 avd tot 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 0 0 0 0 40 40 0 0 0 30 -10 133%

Hyrda 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 0 0 0 0 40 40 0 0 0 30 -10 133%
Björkehovsgården, 2 avd (ink fritid) 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 40 40 0 30 -10 133%

Herrgårdsleken 3avd tot 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 0 0 0 0 67 22 0 0 0 64 -3 105%

Hyrda 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 0 0 0 0 67 22 0 0 0 64 -3 105%
Herrgårdsleken 3avd 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 67 22 0 64 -3 105%

Pumpkällargården 3avd tot 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 0 0 0 0 68 23 0 0 0 64 -4 106%

Hyrda 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 0 0 0 0 68 23 0 0 0 64 -4 106%
Pumpkällargården 3avd 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 68 23 0 64 -4 106%

Ängsjögården 2avd tot 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 0 0 0 0 63 32 0 0 0 50 -13 126%

Hyrda 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 0 0 0 0 63 32 0 0 0 50 -13 126%
Ängsjögården 2avd 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 63 32 0 50 -13 126%

Enhet Solgläntan/Sörgården tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pav. Solgläntan 3avd 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Pav. Sörgården 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa stadsdel Väster 98 099 969 kr 86 537 1 134 kr 6 456 15 195 kr 13 2 196 105 2 942 141 1 228 51 7 963 27 261 126 6 525 7 623 990 104%

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Datum: 20 120 426

Rev:
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Stadsdel Öster 

Förskola och skola Kostn (kr) 

Fastighet 
Hyra utan 
avräkning 

2013 
Area Kostnad 

/m² 
Elever/ 
barn 

Kostnad/ 
elev 

Area/ 
elev 

Maxkap 
byggnad

s 
tekniskt 

Maxkap 
pedagog

isk 
Nyttjande 
grad (%) 

BRÄMHULT 
Bodaskolan (inkl 30 st trän. Klass) 

8077645 9711 832 538 15014 18 950 655 90% 
Skola 

7148715 9711 75 489 1487 20 950 600 82% 
Fritidshem 

100971 53 131808 
Förskoleklass 

100971 19 245116 0 20 95% 
Träningsklass (tillhör norr) 

726988 30 0 35 86% 
Fjärdingskolan 

6985805 5901 1184 350 19959 17 375 365 127% 
Skola 4657204 5901 789 286 16284 21 375 330 87% 
Fritidshem 

218306 113 1932 0 
Förskoleklass 

218306 35 6237 0 
Träningsskola (tillhör Norr) 

1891989 29 0 35 83% 
Myråsskolan exkl paviljong 

4373982 5750 761 450 9720 13 500 440 149% 
Förskoleklass 

196829 46 4279 0 0 40 115% 
Skola 

3980324 5750 692 404 9852 14 500 400 101% 
Fritidshem 

196829 206 955 0 202 102% 
Pav. Myråsskolan (fritids) 

162976 230 709 46 3543 5 50 50 176% 
Förskoleklass 

54325 23 2362 0 0 20 115% 
Skola 

108651 23 4724 0 50 25 92% 
Fritidshem 

54325 42 1293 0 43 98% 

Brämhultsgården 261124 648 403 0 0 

Fritidshem 130562 0 0 

Förskoleklass 130562 0 0 

Pav. Brämhults fritidsgård 409568 260 1575 21 19503 0 21 100% 

Ängsgården 8avd 1712911 1360 1259 98 17479 14 0 98 100% 

Ängsgården 1304149 1070 1219 69 18901 16 0 69 100% 

Pav. Ängsgården 408762 290 1410 29 14095 10 0 29 100% 

Tunnlandsgården 2avd 318593 239 1333 16 19912 15 0 24 67% 

Våglängdsg. 59, Öppna förskolan 238 0 

Berggården, G:a Brämhultsv 82 322936 289 1117 22 14679 13 0 23 96% 

Bäckaryd (ny förskola) 5avd 1322730 903 1465 75 17636 12 100 80 94% 

Bodagården 6avd 1032565 1159 891 89 11602 13 0 92 97% 

Holmens förskola nattis 3avd 272040 336 810 33 8244 10 0 41 80% 

Hässlegården 6avd 1181546 1096 1078 77 15345 14 0 100 77% 

Siviagården, Distansgatan 59 3avd 460434 532 865 38 12117 14 0 38 100% 

Pav. Bodaskolan (Milstensgatan) 473184 338 1400 27 338 13 0 21 129% 

Nyckeltal BILAGA 4 

Lokalresursplan 2017 - 2019
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DALSJÖFORS                   
Aplaredskolan exkl pav 

2330065 1825 1277 78 29873 23 100 123 92% 
Förskoleklass 

233007     12 19417 0 0 20 60% 
Förskola 

256307     11 23301 0 0 13 85% 
Skola 

1234934   1277 55 22453 0 100 90 61% 
Fritidshem 

605817     35 17309 0   35 100% 
Pav. Aplaredskolan 

137021 115 1191 7 19574 16 25 10 70% 
Dalsjöskolan exkl pav 

9371889 7067 1326 504 18595 14 575 575 88% 
Pav. Dalsjöskolan (förskola) 

203261 374 543 30 6775 12 100 32 94% 
Dannikeskolan 

3047540 1795 1698 102 29878 18 75 140 95% 
Förskoleklass 

60951     14 4354 0 0 20 70% 
Förskola, 2 avd 

548557     28 19591 0 0 40 70% 
Skola 

2285655 1795 1273 60 38094 30 75 80 75% 
Fritidshem 

152377     31 4915 0   33 94% 
Gånghesterskolan exkl. pav 

2090144 2271 920 162 12902 14 175 160 101% 
Pav. Gånghesterskolan 

445733 407 1095 24 18572 17 100 92 148% 
Förskoleklass 

62403 407 153 24 2600 17 0 40 60% 
Skola 

258525     0     100 Inga barn   
Fritidshem 

124805 407 307 112 1114 4   112 100% 
Kerstinsgården 

1127612 1226 920 127 8879 10 100 151 130% 
Förskoleklass 

112761     21 5370 0 0 20 105% 
Förskola 

372112     45 8269 0 0 115 39% 
Skola 

372112     61 6100 0 100 75 81% 
Fritidshem 

270627     70 3866 0   70 100% 
Målsrydskolan 

2465881 2102 1173 121 20379 17 175 145 137% 
Förskoleklass 

112937     15 7529 0 0 20 75% 
Skola 

2090328 2102 994 106 19720 20 175 125 85% 
Fritidshem 

262616     77 3411 0   77 100% 
Rångedalaskolan 

2824472 1545 1828 109 25913 14 100 115 120% 
Förskoleklass 

152757     11 13887 0 0 20 55% 
Skola 

1483927 1545 960 66 22484 23 100 80 83% 
Förskola 

196402     10 19640 0 0 11 91% 
Fritidshem 

349159     40 8729 0   40 100% 
Rångedalahallen Förskola 

642227     22 29192 0 0 27 81% 
Tummarpskolan exkl pav. 

1006011 1127 893 191 5267 6 100 155 99% 
Förskoleklass 

      130 0 0   20 100% 
Fritidshem 

70421     73 965 0 0 75 97% 
Skola 

935590 1127 830 61 15338 18 100 80 76% 

Kommunalhus (Tummarpskolan) 379351 792 479 69 5498 11 100 120 80% 

Förskoleklass 20741     30 691 0 0 40 75% 

Skola 267972 792 338 39 6871 20 100 80 49% 

Fritidshem 90638     27 3357 0   30 90% 

Ej medtaget i totalen 35467                 
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Gula villan (Tummarpskolan) 31351 248 126 0     25 
Bibliotek/
Hälsa   

Förskoleklass 6270     0     0     

Skola 25081     0     25 80   

Bibliotek 94055     0           
Äsperedskolan 

2677066 2899 923 120 22309 24 125 208 77% 
Förskoleklass 

29180     14 2084 0 0 20 70% 
Skola 

1587500 2899 548 59 26907 49 125 151 39% 
Förskola, Äsperedsgården 

971775     47 20676 0 0 37 127% 
Fritidshem 

88611     40 2215 0   40 100% 

Aplareds IF, klubbstugan Ekbacken 124081 220 564 21 5909 10 0 25 84% 

Tummarp, Dalhem 2avd (prel) 450731 282 1598 24 18780 12 50 28 86% 

Dalsjöhallen 2avd, f.d läkarbostaden       28 0 0 50 32 88% 

Dalsjögläntan, kommande förskola 877831             28   
Tummarpsgården 2avd 453734 522 869 25 18149 21 50 27 93% 

Pav. Tummarpskolan/-gården 2avd 502826 316 1591 27 18623 12 50 30 90% 

Lövängen 3avd, målsryd 967623 638 1517 43 22503 15 75 48 90% 

Skogsgläntan 6avd, Gångehester 1362329 1264 1078 77 17693 16 0 85 91% 

TRANDARED                   
Ekarängskolan 

3948187 4214 937 267 14787 16 375 400 88% 
Förskoleklass 

138187     33 4187 0 0 40 83% 
Skola 

3198031 4214 759 234 13667 18 375 350 67% 
Fritidshem 

611969     84 7285 0   92 91% 
Trandaredskolan 

4043495 5193 779 419 9650 12 350 480 141% 
Förskoleklass 

218107     63 3462 0 0 80 79% 
Skola 

3203443 5193 617 356 8998 15 350 400 89% 
Fritidshem 

621945     257 2420 0   250 103% 

Hulta Ängar, Ekarängsgården 2009095 1327 1514 75 26788 18 0 100 75% 

Pav. Kransmossens förskola 475796 333 1429 34 13994 10 0 40 85% 

Södergården 1178630 1536 767 106 11119 14 0 110 96% 

Sörmarksgården 876184 805 1088 40 21905 20 0 45 89% 

Trandaredsgården 985089 721 1366 47 20959 15 0 50 94% 

Tåmarksgården 109886 137 802 11 9990 12 0 15 73% 

Summa Stadsdel Öster  71 193 887 kr  67 154 1 060 kr  4 648 15 317 kr  14     93,09% 

 

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc.  
Rydsgatan borttagen från 2011, barnen har flyttat till paviljong Brämhultfritidsgård. Lägg märke till maxkapaciteten på 
fritidshemmen. Många inlämnande scheman är inte justerade, det gör siffrorna inte helt tillförlitliga 

 



Nyckltal BILAGA 4
Lokalresursplan 2017 - 2019

STADSDEL NORR

Förskola och skola

Fastighet
Hyra utan 

avräkning 2016
Area

Kostnad 
/m²

Elever/ 
barn

Kostnad/     
elev

Area/ 
elev

Maxkap 
byggnadste

kniskt

Maxkap 
pedagogisk

Nyttjande 
grad (%)

CENTRUM
Bergdalskolan 6 499 624 kr 2870 2 265 kr 306 21 241 9 350 320 136%

Förskoleklass 649 963 kr 41 0

Fritidshem 1 364 921 kr 0 0

Skola 4 484 740 kr 2870 1 563 kr 265 16 924 11 350 320 71%

Pav. Bergdalskolan (avvecklad) 0 kr 431 0 kr 0 0 25 40 0%

Förskoleklass 0 kr 0 25 40 0%

Fritidshem 0 kr 0 0

Skola 0 kr 431 0 kr 0 0

Engelbrektskolan exkl. Pav. 7 151 427 kr 9685 738 kr 795 8 996 12 875 820 108%

Skola 5 149 027 kr 9685 532 kr 733 7 025 13 875 820 77%

Fritidshem 1 215 742 kr 0 0

Förskoleklass 786 658 kr 62 12 688 0 0

Pav. Engelbrektskolan2 208 284 kr 211 987 kr 0 0 0 50 45 136%

Skola 149 964 kr 205 732 kr 0 50 45 69%

Förskoleklass 16 662 kr 2 0 0

Fritidshem 41 658 kr 4 0 0

Björkängens förskola, Klinikvägen 2avd 347 445 kr 459 757 kr 21 16 545 22 0 36 94%

Kvarngården2avd (blåbär/smultron) 306 053 kr 257 1 191 kr 27 11 335 10 0 34 85%

Lugnets förskola, Tsongatan 51 0 kr 186 0 kr 0 0 0

Lugnets förskola 2, Tsongatan 49 0 kr 183 0 kr 0 0 0

Skogsängen 1 918 322 kr 82 23 394 108

Mariagården 5avd 839 726 kr 1159 725 kr 75 11 196 15 100 90 81%

Pav. Sagavallen 2avd (Körsbärsdal) 668 176 kr 403 1 658 kr 24 27 841 17 50 36 42%

Tokarpsbergs förskola 4avd 1 089 475 kr 1105 986 kr 61 17 860 18 80 72 83%

Villan, (lasarettsområdet) 0 kr 370 0 kr 27 0 14 40 36 67%

Östermalmsgården 1 754 135 kr 430 4 079 kr 58 30 244 7 0 72 86%

Förskola Liljeberget 5avd 1 520 500 kr 903 1 684 kr 74 20 547 12 100 90 79%

FRISTAD
Nya Asklandaskolan 5 130 118 kr 5140 998 kr 259 19 807 20 350 280 153%

Förskoleklass 461 711 kr 40 11 543 0 0

Fritidshem 923 421 kr 0 0

Skola 3 744 986 kr 5140 729 kr 219 17 100 23 350 280 81%

Bredaredskolan 3 743 704 kr 3054 1 226 kr 164 22 827 19 150 208 106%

Förskoleklass 299 498 kr 8 37 437 0 0

Fritidshem 598 992 kr 0 0

Skola 1 984 163 kr 2504 792 kr 92 21 567 27 150 132 67%

Pav.Bredaredförskola 222 915 kr 174 1 281 kr 20 11 146 9 20

Växthuset Bredared (fsk) 861 051 kr 550 1 566 kr 64 13 454 9 0 76 61%

Borgstenaskolan 1 819 364 kr 1517 1 199 kr 80 22 742 19 150 132 90%

Förskoleklass 291 098 kr 14 20 793 0 0

Fritidshem 291 098 kr 0 0

Skola 1 237 168 kr 1517 816 kr 66 18 745 23 150 132 52%
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Fastighet
Hyra utan 

avräkning 2016
Area

Kostnad 
/m²

Elever/ 
barn

Kostnad/     
elev

Area/ 
elev

Maxkap 
byggnadste

kniskt

Maxkap 
pedagogisk

Nyttjande 
grad (%)

Fristadskolan 8 012 004 kr 8736 917 kr 531 15 089 16 725 695 80%

Förskoleklass 240 361 kr 43 5 590 0 0

Fritidshem 721 080 kr 0 0

Skolan 4 727 082 kr 8736 541 kr 336 14 069 26 375 375 81%

Gula skola 2 323 481 kr 152 15 286 0 350 320 38%

Klockarbolet LOKALBANK 212 0 0

Kil/ Slättängskolan 5 920 965 kr 3727 1 589 kr 288 20 559 13 350 320 136%

Förskoleklass 651 307 kr 46 14 159 0 0

Fritidshem 947 354 kr 0 0

Skola 4 322 304 kr 3727 1 160 kr 242 17 861 15 350 320 69%

Pav. Slättäng NY Lilla safiren 369 687 kr 264 1 400 kr 39 9 479 7 0 40 100%

Rosenv. 6/ Villan (vid slättäng) 59 667 kr 100 597 kr 0 0 Adm. 0%

Asklandagården 3avd 1 109 429 kr 584 1 900 kr 39 28 447 15 0 56 79%

Blåklinten 812 214 kr 473 1 717 kr 43 18 889 11 0 56 77%

Pav Blåklinten 313 391 kr 116 20

Fastighet Blåklinten 498 823 kr 357 36

Frufällegården inkl paviljong 1 622 738 kr 801 2 026 kr 60 27 046 13 0 72 75%

Frufällegården 1 622 738 kr 801 2 026 kr 60 27 046 13 0 72 75%

Pav.Frufälleg. (130630) 0 kr 0 0

Kröcklinggården 1avd 0 kr 204 0 kr 15 0 14 0 20 75%

Ljungagården  6 avd 2 296 518 kr 821 2 797 kr 97 23 675 8 0 112 81%

Sikgården (Hammarbyv. 10) 1avd 186 247 kr 164 1 136 kr 13 14 327 13 0 16 56%

Skogsstjärnan 3avd 770 634 kr 782 985 kr 44 17 514 18 0 56 71%

Smörbollen 2avd 118 809 kr 311 382 kr 28 4 243 11 0 36 92%

Sparsörs AIK, I ur och skur 55 462 kr 98 566 kr 26 2 133 4 0 30 87%

Förskoleklass 0 kr 0 0

Fritidshem 55 462 kr 0 4 0

Torggården 2avd 273 393 kr 319 857 kr 27 10 126 12 0 36 69%

Lekåsen (Backvägen 1) 2avd 859 806 kr 551 1 560 kr 21 40 943 26 0 36 67%

SJÖBO
Sjöboskolan 2avd 6 269 222 kr 5849 1 072 kr 347 18 067 17 550 480 111%

Sjöboskolan, (grundskola) 4 388 456 kr 5849 750 kr 292 15 029 20 450 450 62%

Sjöboskolan, (grundsärskola) 0 kr 0 100 #DIVISION/0!

Förskoleklass 940 383 kr 55 17 098 0 0

Fritidshem 940 383 kr 0 0

Nolhaga Förskola 2avd 0 kr 0 0 30 67%

Erikslundskolan 5 650 014 kr 6764 835 kr 391 14 450 17 350 440 80%

Erikslundskolan (grundskola) 2 931 793 kr 6764 433 kr 317 9 249 21 350 335 71%

Erikslundskolan (grundsärskola) 1 757 719 kr 52 33 802 0 0 105 42%

Förskoleklass 480 251 kr 22 21 830 0 0

Fritidshem 480 251 kr 0 0

Alidebergsgården 0 kr 137 0 kr 12 0 11 0 20 60%

Pav Trollgården 1 068 808 kr 374 2 858 kr 36 29 689 10 0 56 102%

Sjöbogården 482 773 kr 564 856 kr 42 11 495 13 0 56 71%

Skattkistan/Trumpetsvampen 1 257 173 kr 1029 1 222 kr 70 17 960 15 0 92 78%

Solgården Daghem 479 466 kr 540 888 kr 36 13 319 15 0 56 54%

Trollskogen/Trollgården 0 kr 686 18 0 20

Summa stadsdel Norr 68 753 060 kr   61 735 1 114 kr 4 187 16 421 15 79,54%

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. 

Munkegården med öppen förskola är ej medtagen. Inga placerade barn.  

I bedömd max kap har inga lokaler (klassrum) räknats av för fritidsverksamhet.
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Lokalresursplan 2018-2020, Stadsdelsnämnden Öster 
 
1. Inledning 
Stadsdelsförvaltningen Öster består av områdena Brämhult, Dalsjöfors och Trandared. 
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar inom sitt geografiska område för förskola, grundskola, 
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg (barn och familj), fritid, kultur samt kost och lokalvård. 
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för de kommungemensamma områdena inom äldreomsorg 
och funktionshinderverksamhet.  
 
Efterfrågan på förskoleplatser är stor och platser köps i både andra stadsdelar och på friförskolor.   
 
Antalet elever i åk F-9 beräknas öka med ca 230 elever fram till år 2020. Ökningen beräknas bli 
störst i områdena Hässleholmen och Hulta. Ekarängskolan och Fjärdingskolan är mycket 
trångbodda. Även Bodaskolan F-6 och Myråsskolan har många elever. En ny grundskola i f.d. 
Björkängsgymnasiet behövs för det ökande elevunderlaget. 
 
Under 2016 har ombyggnaden av Bodaskolan för år 7-9 slutförts. Kommunstyrelsen har i 
september beslutat om en förstudie för ombyggnad av de administrativa lokalerna på våning fyra 
till undervisningslokaler. Bakgrunden är att elevunderlaget till år 7-9 i skolans upptagningsområde 
fortsätter att öka. Skolan beräknas läsåret 2018/2019 ha cirka 520 elever. En ombyggnad av 
våning fyra beräknas vara klar i augusti 2017. 
 
Gånghesterskolan, Tummarpskolan samt Myråsskolan är i behov av uppfräschning och 
anpassningar för att motsvara verksamhetens behov. 

 

2. Förskola  
2.1 Förutsättningar och behov 
Område Dalsjöfors 
Generationsväxling och nybyggnation samt asylboenden medför en ökad efterfrågan på 
förskoleplatser i Dalsjöfors. Förskolans behov av ytterligare lokaler i Dalsjöfors behöver 
samplaneras med grundskolans behov eftersom flera förskolor inryms i skollokaler. 
Stadsdelsnämnden Öster ser två alternativa lösningar för att utöka antalet förskoleplatser i 
Dalsjöfors. 
 
I alternativ ett byggs en ny skolenhet (F-3) i närheten av Dalsjöskolan. Eleverna vid 
Kerstinsgården och Tummarpskolan flyttar till den nya skolenheten. Kerstinsgården blir en 
renodlad förskola och Tummarpskolan byggs om till en förskola med 4-6 avdelningar. Alternativ 
två är att bygga en ny förskola med sex avdelningar och att bygga om Tummarpskolan för att 
anpassa den till skolans behov. Även i detta alternativ renodlas Kerstinsgården till en förskola 
genom att skoleleverna flyttas till Tummarpskolan. I alternativ två kan Alprosgårdens paviljonger 
och Utsiktens förskola i badhuset avvecklas. 
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Efterfrågan på förskoleplatser i Aplared varierar beroende på vilka som bor på asylboendet och 
hur många platser som säljs till Svenljunga kommun. En förskolavdelning är inrymd i en 
föreningslokal. En utbyggnad med 1-2 förskoleavdelningar är den bästa lösningen för att 
tillgodose både förskolans och skolans behov. Tillkommande lokaler måste kunna användas 
flexibelt d.v.s. både för förskolans och för skolans behov.   
 
I Äspered ökar efterfrågan på förskoleplatser. Förskolan samverkar med skolan för att klara 
efterfrågan. Bedömningen är att lokalerna inte räcker till från och med läsåret 2017/2018. En 
förstudie för att bygga ut förskolan är genomförd. Fram till att tillbyggnaden är klar behövs en 
tillfällig skolpaviljong eller att elever i några klasser under en tid åker buss till annan skolenhet 
med lediga lokaler.  
 
Förskolan i Gånghester är idag utnyttjad till maximal gräns. En ny förskola behövs för att kunna 
möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Kommunstyrelsen har identifierat ett markområde 
för en ny förskola och Stadsdelsnämnden Öster har tillstyrkt placeringen. En ny förskola i 
Gånghester med sex avdelningar kan till viss del också täcka en ökad efterfrågan på 
förskoleplatser i Aplared och Målsryd. 
 
Område Brämhult- Hässleholmen  
Behovet av fler förskoleplatser i Brämhult-Hässleholmen är mycket stort och det behövs 
ytterligare en förskola i området. Stadsdelen köper förskoleplatser både i andra stadsdelar och på 
fristående förskolor. Den ökade efterfrågan beror på fler bostäder i området, fler 
asylsökande/nyanlända samt borttagandet av vårdnadsbidraget. Förskolorna Våglängdsgården, 
Milstensgårdens paviljonger och Holmen behöver på sikt avvecklas. Lokalerna är inte 
ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön. En ny förskola i området kan, beroende på hur 
efterfrågan ser ut vid färdigställandet, innebära att någon av dessa förskolor kan avvecklas. 
 
Det pågår ett planprogramarbete för Brämhult i syfte att bygga fler bostäder i området. Om det 
tillkommer fler bostäder behövs också en till förskola, vilket bör beaktas redan i arbetet med 
planprogrammet. 
 
Område Trandared 
Stadsdelen köper många platser i andra stadsdelar och på fristående förskolor. I januari 2017 är 
förskolan vid Hulta torg färdigställd. Den ger ytterligare 60 förskoleplatser. Kransmossens 
förskola med 100 nya förskoleplatser står färdig i juni 2017. Tanken har varit att avveckla 
Östergården och Tåmarksgården när Kransmossens förskola är färdigbyggd, men efterfrågan på 
förskoleplatser medför att Östergården behöver vara kvar. De nya förskolorna tillsammans med 
att Östergården inte avvecklas kommer inledningsvis att täcka behovet av nya förskoleplatser på 
Hulta, Hässleholmen och Trandared.  
 
AB Bostäder planerar för ytterligare cirka 100 bostäder vid Hulta Torg. Det kommer att medföra 
en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Det pågår även detaljplanearbete för fler bostäder på 
Bergsäter. Ett ökat behov av förskoleplatser skulle kunna tillgodoses med en ny förskola på 
Bergsäter.  
 

2.2 Prioriterade utvecklingsområden 
Prioritet 1  

- Äspered, tillbyggnad av förskola/skola 
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- Dalsjöfors, anpassning av lokalerna Kerstinsgården för att renodla till förskola (6 avd.) 
- Dalsjöfors, ny förskola 6 avd. (olika alternativ) 
- Hässleholmen, ny förskola 6 avd. 
- Gånghester, ny förskola 6 avd. 
- Aplared, om- och tillbyggnad för att tillgodose både förskolan och skolans behov. 

Prioritet 2  
Med anledning av planering för nya bostadsområden: 

- Bergsäter, ny förskola 6 avd. 
- Hulta-Svensgärde, ny förskola 6 avd.  
- Brämhult, ny förskola 6 avd.  

 
3. Skola 
3.1 Förutsättningar och behov 
Område Dalsjöfors 
Elevunderlaget ökar i området. Det beror på fortsatt höga födelsetal och inflyttning.  Elevantalet 
påverkas också av vilka som bor på Migrationsverkets asylboenden. De skolor som påverkas mest 
är Dalsjöskolan, Tummarpskolan och Äsperedskolan. Kerstinsgården har från höstterminen 2015 
en paviljong för att klara behovet av lokaler. 
 
Elevunderlaget för Gånghesterskolan ökar och lokalerna nyttjas till bristningsgränsen. En 
förstudie för om- och tillbyggnad av skolan är genomförd. En större skola kan också avlasta 
skolorna i Dalsjöfors och Trandaredskolan. 
 
Aplaredskolan har ett varierande elevunderlag. Det är en liten skola som gör att den påverkas 
mycket även av relativt små förändringar. Elevantalet påverkas av vilka som bor på 
Migrationsverkets boende. 
 
Rångedalaskolan, Målsrydsskolan och Dannikeskolan har ett stabilt elevunderlag. 
 
Område Brämhult- Hässleholmen  
Antalet elever på Fjärdingskolan har fortsatt att öka och skolan är mycket trångbodd. Skolans 
lokaler utökas höstterminen 2016 med en paviljong med ytterligare två klassrum och grupprum. 
Paviljonger med fler klassrum gör att skolan kan ta emot fler elever, med eftersom  matsal och 
andra gemensamma utrymmen inte utökas blir det trångt i dessa lokaler. Det blir också trångt på 
skolgården. 
 
Borås Stad har tecknat ett hyresavtal för Samariten 11, fd Björkängsgymnasiet. I staden finns 
behov av lokaler för både grundskola och gymnasium.  Det finns också behov av fler 
förskoleplatser i centrum av Borås. En utredning av hur Samariten 11 kan användas pågår. En ny 
grundskoleenhet med 250-400 elever skulle avlasta Fjärdingskolan, Bodaskolan och 
Ekarängskolan. En ny grundskola medför att upptagningsområdena behöver ses över.   
 
Bodaskolan åk 7-9 förväntas ha cirka 520 elever läsåret 2019/2020. Skolan är byggd för 400 
elever och för att kunna ta emot fler elever under läsåret 2016/2017 har flytten av Träningskolan 
7-9 till Bodaskolan senarelagts. Stadsdelsnämnden Öster har under 2015 och 2016 tillskrivit 
Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden om att Bodaskolan inte kommer kunna ta 
emot eleverna i upptagningsområdet. I september 2016 har Kommunstyrelsen beslutat om en 
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förstudie för att bygga om de administrativa lokalerna på våning fyra till undervisningslokaler. En 
ombyggnad förväntas vara klar i augusti 2017. 
 
Nybyggnation sker inom Myråsskolans upptagningsområde, vilket medför att elevantalet ökar. En 
förstudie för ombyggnad är gjord. Med anledning av det ökande elevunderlaget har 
Stadsdelsnämnden Öster i februari 2016 tillskrivit Lokalförsörjningsnämnden med en begäran om 
en ny förstudie för både om- och tillbyggnad så att skolan kan växa från en treparallellig till 
fyraparallellig skola.  
 
Område Trandared 
Antalet elever på Ekarängskolan har fortsatt att öka och skolan är mycket trångbodd.  
 
Trandaredskolan har ett stabilt elevunderlag och ser inga stora förändringar under den 
kommande perioden. En paviljong finns som en kortsiktig lösning. 
 

3.2 Lokalernas utformning och funktion   
På flera skolor saknar elevhälsans personal tillgång till arbetsplatser och rum för möten/samtal.  
Fritidshemmen delar ofta lokaler med skolan. Fritidshemmet har idag stora barngrupper i lokaler 
som generellt inte alltid är ändamålsenliga och anpassade efter verksamhetens behov. 
 
Det finns på flera skolor ett eftersatt behov av underhåll. Idrottssalar och omklädningsrum/ 
duschar är ofta i behov av uppfräschning och modernisering. Elevråd som besökt 
stadsdelsnämndens sammanträden har framfört behov av med avskildhet i omklädningsrum och 
duschrum. Det behöver göras en inventering och en handlingsplan med åtgärder behöver tas 
fram. Flera skolor har skolgårdar som behöver rustas upp.  
 
Bodaskolans, Gånghesterskolans och Myråsskolans idrottshall är i mycket dåligt skick.  
 
Köken på Myråsskolan, Tummarpsskolan, Rångedalaskolan, Kerstinsgården, Gånghesterskolan 
samt Skogsgläntans förskola har nått sina kapacitetstak och har stora behov av renovering 
alternativt tillbyggnad/ombyggnad.   
 

3.3 Prioriterade utvecklingsområden 
Prioritet 1 

- Ny skolenhet i Samariten 11 
- Om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan 
- Ny skolenhet F-3 i Dalsjöfors alt. ombyggnad av Tummarpskolan 
- Om- och tillbyggnad (ev) av Myråsskolan 

 
4. Fritid 
4.1      Förutsättningar och behov 
Fritidgårdarnas entré behöver vara upplysta och med stor insyn. Det finns annars risk för att det 
utanför fritidsgårdarna skapas ”tillhåll” som upplevs som otrygga för ungdomar som ska besöka 
fritidsgården. Lokalerna för Hässlehus fritidsgård är i behov av renovering och entrén behöver 
byggas om.   
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Lokalutnyttjandet inom fritidsverksamheten kan utökas då fritidsgårdarna är disponibla för annan 
verksamhet fram till kl.15.00 på vardagar och lördagar samt söndagar 8 -20. 
 
5. Kultur 
6.1 Förutsättningar och behov 
I Vision 2025 finns en strävan att skapa fler mötesplatser. Biblioteken i Dalsjöfors och Trandared 
har små möjligheter att utvecklas som mötesplatser då det inte går att anordna aktiviteter för 
större grupper. Trandareds bibliotek är trångbott. 

6.2 Prioriterade utvecklingsområden 
Lokalerna vid Hässle Torg som inrymmer Medborgarkontoret ”Vi- kontoret, Hässlehus bibliotek 
och fritidsgården behöver renoveras och anpassas till verksamheterna. Idag saknar exempelvis 
medborgarkontoret en toalett för allmänheten. Besökare hänvisas till bibliotekets toalett. Vid en 
renovering behöver även planlösningen ses över. För att kunna samverka mer bör biblioteket och 
medborgarkontoret en gemensam lokal.  
 
Ett utvecklingsområde är att Dalsjöfors bibliotek ska bli ett så kallat ”mer-öppet-bibliotek” med 
ökad tillgänglighet. Det kräver dock nya anpassade lokaler mer centralt placerade i samhället.  
 
7. Äldreomsorg 
Stadsdelsnämnden Öster gav 2015-09-22 förvaltningen i uppdrag att kartlägga beståndet av 
tillgängliga bostäder för äldre och Sociala omsorgsförvaltningens målgrupper samt ta fram en 
långsiktig åtgärdsplan för tillgängliga bostäder till dessa grupper.  

 
Tillgängliga bostäder för äldre och Sociala omsorgsnämndens målgrupper är ett av de prioriterade 
områdena i den politiska handlingsplanen från vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag. Av 
handlingsplanen framgår att det ska göras en kartläggning av beståndet och att det ska tas fram en 
långsiktig åtgärdsplan när det gäller om- och nybyggnad samt eventuella nedläggningar.  
 
Kartläggningen presenterades för nämnden i november 2015. I den identifieras några vård- och 
omsorgsboende vars bostäder och gemensamhetsutrymmen inte är ändamålsenliga med hänsyn 
till tillgänglighet och arbetsmiljö samt förutsättningarna att bedriva en effektiv verksamhet med 
god kvalitet för brukarna.  

 
Den långsiktiga åtgärdsplanen, som ska behandlas av nämnden i december 2016, ska definiera 
olika boendeformer samt visa på hur stort behovet och efterfrågan av de olika boendeformerna 
är fram till 2026. I det ingår att se till demografiska förändringar, förändrade behov samt tillgång 
till tillgängliga bostäder i centralorten och kommunens övriga tätorter. Åtgärdsplanen kommer 
vara ett viktigt underlag för kommande lokalresursplaner, då åtgärdsplanen kommer att innehålla 
förslag på både avveckling och nybyggnation av vård- och omsorgsboenden.  
 
8. Sammanvägt investeringsbehov  

Objekt Färdigställt 

Gånghesterskolan, om – och tillbyggnad 2018 

Myråsskolan, om- och tillbyggnad 2018 
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Äspered, tillbyggnad förskola 2 avd 2017/2018 

Ny förskola Dalsjöfors, 6 avd. (olika alternativ) 2019 

Hässleholmen, ny förskola 2018 

Gånghester, ny förskola 6 avd. 2018 

Ny skola F-3 i Dalsjöfors 2019 

 

 

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER 

 

 

Ida Legnemark  Ulrika Gustafson 
Ordförande   Stadsdelschef 
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar: Kultur-och Biblioteksprogram för Borås Stad   
    
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka förslaget till ”Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad” 
2. föreslå ett förtydligande av vikten av källkritik samt att tillägga ordet ”förskola” i de sammanhang ”skolan” 

används som enda skolform. 
3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kulturnämnden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0035 800 
Handläggare: Pia Sämfors 

Ärende 5 
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 2017- 03-01                  D nr 2017/FN0035 

 
Pia Sämfors 
Verksamhetsutvecklare 

 
                                  
                           

Remissvar: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås 
Stad 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka förslaget till ”Kultur- och Biblioteksprogram för Borås 
Stad” 

2. föreslå ett förtydligande av vikten av källkritik samt att tillägga ordet 
”förskola” i de sammanhang ”skolan” används som enda skolform. 

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Kulturnämnden. 

 
Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen har givits möjlighet att svara på remissen ”Kultur- 
och Biblioteksprogram” för Borås Stad. Nuvarande Kulturprogram för 
Borås Stad upphörde att gälla 2016. Till det nya Kulturprogrammet ansluts 
nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande styrdokumenten för 
kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  
 
Kunskap om källkritik blir allt viktigare i vårt digitala samhälle. Bibliotekens 
roll i detta är mycket viktigt. Förskoleförvaltningen föreslår att programmet 
förtydligar detta i samband med bibliotekets erbjudande av kunskap i den 
demokratiska processen. Förskoleförvaltningen föreslår samtidigt att tillägga 
ordet ”förskola” i de sammanhang ”skolan” används som enda skolform. 
 
Ärendet i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås 
Stads alla verksamheter. De verksamheter och metoder som varje 
förvaltning ska arbeta med specifikt för att nå målen formuleras i ett  
övergripande program. Nuvarande Kulturprogram för Borås Stad upphörde 
att gälla 2016. Till det nya Kulturprogrammet ansluts nu gällande 
biblioteksprogram så de två övergripande styrdokumenten för 
kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i ett dokument.  
 
Ett brett och tillgängligt kulturutbud som värnar om demokratiska värden är 
av stor vikt. Att det bidrar till barn och ungas bildning, utveckling och eget 
skapande likaså. Fokus på lärande, läsfrämjande, mångspråkigt och digitalt 
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Pia Sämfors 
Verksamhetsutvecklare 

 
bibliotek som fungerar som demokratisk mötesplats anser 
Förskoleförvaltningen är av stor betydelse. 
 
I det föreslagna ”Kultur- och Biblioteksprogram” för Borås Stad, behandlas 
olika fokusområden där barn och unga har möjlighet att delta i kulturella 
aktiviteter. Utifrån gjord granskning av programmet vill förvaltningen lämna 
följande synpunkter. Förskoleförvaltningen anser att det behövs ett 
förtydligande av vikten av källkritik samt ett förtydligande bör finnas med 
under fokusområden gällande ”förskola” i de sammanhang ”skolan” 
används som enda skolform. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för förskolan 
i Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för 
förskolan i Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås. 
Kultur är en viktig faktor för att öka social integration och gemenskap. 
Biblioteken skapar möjligheter till delaktighet och sociala mötesplatser. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit ett föremål för samverkan i FSG 
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö   
Förvaltningschef  
  
 
Beslutet skickas till: Kulturnämnden  



 
 
 

SKRIVELSE Sida 
1(1) 

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 
 

Datum 
2017-02-02 

Diarienummer 
2016/KN0262  860 

  
  
 
Nämnder  och bolag i Borås Stad 
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Beslut 
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram  
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med 
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.  
 
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  
 
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 
 
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som 
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.  
  
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
 
 
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad. 
             Borås Stads Biblioteksprogram. 
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Strategi
 »  Program

 Plan
 Policy
 Riktlinjer

Regler
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden, Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018

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
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Biblioteksprogram

I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och 
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya 
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter 
och utvecklas som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet 
och ett gemensamt medieutbud.
 

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga 
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam-
het. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla 
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen. 

Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib-
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande, 
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer. 

Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl-
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället. 

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet 
ska vara aktuellt, varierat och till för alla. 

Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer 
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i 
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också 
visa på lokala kulturella resurser.  Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara 
tydligt i bibliotekens verksamhet. 
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Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte 
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut-
sättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med 
andra aktörer.  Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande. 
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Kultur- och 
Biblioteksprogram för 
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling. 

Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga 
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens 
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens 
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna 
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse. 

Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder 
information, kunskap och upplevelser.  Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera 
till läsning.  Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och 
bildning.

Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid 
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.

De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap, 
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens 
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.

Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande 
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för. 
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.



Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta 
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom 
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion 
av professionell kultur. 

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en 
god integration i staden. 

Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter 
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck. 
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett 
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande 
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att 
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan 
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att 
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom 
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet 
för boråsaren.
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Inledning 
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kon-
tinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I skollagen har det gamla kravet på kvalitets-
redovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  
 
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads förskolor. Förskolechefer har genomfört 
självskattningar, bedömning och analys av sin verksamhet. Uppgifter från verksamhetssystem och nat-
ionella databaser finns också med. Rapporten är sammanställd av Utvecklingsenheten. 
 

  

1 Skollagen 2010:800 4kap 3§ 
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Förskola 
 
Förskolans uppdrag när det gäller modersmål har i och med 2010 års skollag innebär att varje förskole-
verksamhet har skyldighet att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.2 Utifrån läroplanen Lpfö 98 ska förskolan lägga 
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Arbetet med modersmål ska genomsyra hela den 
pedagogiska verksamheten genom det språkutvecklande arbetet som bedrivs med alla barn.  
 

Modersmålsstöd 
I tabellen nedan redovisas hur många barn som är inskrivna i Borås Stads förskolor samt hur många av 
dem som får modersmålsstöd. Enligt Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan3 kan förskolor ar-
beta på olika sätt för att uppfylla skollagens krav på modersmålsstöd beroende på om de har tillgång till 
flerspråkig personal eller inte, men utgångspunkten är att alla förskolor kan ”respektera, framhålla och 
uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska” (s 9), i stödmaterialet presenteras 
en rad exempel på hur detta kan gå till. Modersmålsstöd kan då handla om att på ett medvetet sätt an-
vända till exempel vårdnadshavare som resurs i förskolan, att flerspråkig personal använder sitt mo-
dersmål i arbetet med barnen eller att använda av IKT4, barnlitteratur etcetera på ett genomtänkt sätt. 
Modersmålsstöd kan också handla om en extern resurs som kommer till förskolan för att utveckla 
barns modersmål genom olika aktiviteter och stöd till personalen. 
 
Antal barn som får modersmålsstöd 
 Totalt 

antal barn 
inskrivna i 
förskolan 

Antal barn med 
annat moders-
mål än svenska 
som får mo-
dersmålsstöd 

% andel barn 
med annat mo-
dersmål än 
svenska som får 
modersmålsstöd 

Antal förskolor 
som anger att de 
inte ger annat 
modersmålsstöd 
till barn med 
annat moders-
mål än svenska 

Antal försko-
lor som anger 
att de inte har 
några barn 
med annat 
modersmål 
än svenska  

Stadsdel 
Norr5 

 103  76 1 

Stadsdel 
Väster 

 500  97 2 

Stadsdel 
Öster8 

 526  0 3 

Borås 
Stad 

 1129  16 6 

 
I kommentarer tar förskolechefer upp olika typer av modersmålsstöd såsom att pedagogerna använ-
der litteratur, bilder, TAKK och IKT. Flera skriver att pedagogerna gör föräldrar medvetna om vik-
ten av att använda sitt modersmål tillsammans med barnen och några menar att föräldrarna kan gö-
ras mer delaktiga i modersmålsstödet. Det finns förskolor som genom sin flerspråkiga personal kan 
erbjuda modersmålsstöd till barn med samma språk, vilket utnyttjas till sagoläsning på modersmålet 

2 Skollagen 2010:800 8kap 10§ 
3 Skolverket (2013). Flera språk i förskolan.  
4 IKT: Informations- och kommunikationsteknik 
5 12 förskolor har endast lämnat kommentar kring vilken typ av modersmålsstöd som ges, samt att alla barn som 
behöver ges modersmålsstöd eller att ingen ges detta. Trollevi och Savannen dygnet runt saknas i underlaget. 
6 Varav en förskola inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.  
7 Varav 7 förskolor inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan. 
8 Sörmarksgården, Skogsgläntan saknas i underlaget. Ytterligare två förskolor anger inte något antal barn som får 
modersmålsstöd utan kommenterar bara att man har flerspråkig personal som stöd för dessa barn. 
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etc. Några förskolor tar upp att modersmålstöd ges till barnen men att detta kan utvecklas mycket 
mer. Ett fåtal förskolor menar att stödet till barn med annat modersmål mest handlar om att stärka 
det svenska språket. Det finns några förskolor som uppger att de inte har barn med annat modersmål 
och några anger att de ser en liten ökning av barn med annat modersmål i sitt område utifrån ny-
byggnation och att generationsväxling pågår.  
 

Rutiner för nyanlända 
 
Rutinerna fungerar enligt planen för mottagande av nyanlända barn i förskolan 
 
 Har inte tagit 

emot barn till 
nyanlända   

Ja Nej Antal förskolor 
som ej gjort 
bedömning 

Stadelen Norr 13 5 3 3 
Stadsdel Väster 8 13 7 0 
Stadsdel Öster 16 12 0 1 
Borås Stad 37 30 10 4 
 
En stor andel förskolor har under senaste året inte tagit emot barn till nyanlända och har därför inga 
erfarenheter eller synpunkter på hur rutiner för nyanlända fungerar. Kommentarer bland dessa för-
skolechefer kan vara att en implementering av rutinerna behöver ske när så behövs. 
 
Bland de som tycker att rutinerna fungerar bra framkommer att planen är tydligt och att man är nöjd 
med det gedigna kartläggningsmaterialet. Dessa förskolechefer anser att rutinerna fungerar väl. 
Andra tar upp att det finns förbättringsområden i rutinerna. Ett sådant exempel är att man önskar ett 
större samarbete med socialtjänsten vid placeringar av barn/familjer med skyddad identitet. Det 
efterfrågas tydliga rutiner kring telefonsamtal, förfrågningar, dokumentation, inskolningssamtal, 
telefontolk mm. Det saknas också kunskap om barn på flykt, vilka traumatiska händelser barnen kan 
ha varit med om och det efterfrågas kompetensutveckling på området.  
 
Även om förskolechefer anser att rutinerna fungerar så finns det ändå oklarheter i vad rutinerna 
omfattar och man efterlyser en genomgång av helheten. 
 
Bland de förskolechefer som skriver att rutinerna inte fungerar framkommer att det saknas uppgifter 
om barnets modersmål, vilket medför att beaktan av språkstruktur vid val av förskola/avdelning inte 
kan tillgodoses. Det framkommer också att avdelningarna får lite eller ingen information kring de 
nyanlända barnen. Avdelningarna får heller inte mycket information om familjer med annat mo-
dersmål förstår det svenska språket. Det är därför svårt att planera för om tolk behövs eller inte i 
samband med inskolning. En chef tar upp att mottagningssamtal kan utvecklas på enheten. Ytterli-
gare några enheter efterlyser en revidering men specificerar inte på vilket område. 
 
 
En kulturell och språklig kartläggning görs av barn med annat modersmål i samband med 
mottagandet 
 
 Uttrycker i kommen-

taren att detta inte 
sker pga. att det inte 
finns barn med annat 
modersmål/nyanlända 

Ja Nej Antal förskolor 
som ej gjort 
bedömning 

Stadelen Norr 2 10 10 2 
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Stadsdel Väster 1 21 6 2 
Stadsdel Öster 3 26 0 0 
Borås Stad 6 59 16 7 
 
Bland de förskolechefer som uttrycker att det sker en språklig kartläggning, finns en spännvid i beskriv-
ningen på vilket sätt.  Det kan handla om att det görs en språkkartläggning i samband med inskolningen 
på alla barn till att ta del av den information om språket föräldrar ger. På någon förskola kopplar man 
in specialpedagogen i detta arbete. Några förskolor tar upp att de använder ett dokument som följer 
barnet under hela förskoletiden. 
 
Kommentarer från förskolor som menar att denna kartläggning inte sker, lyfter t.ex. att systematisk 
dokumentation inte sker. En annan chef tar upp att kartläggningen inte sker utifrån en mall men att 
vårdnadshavare tillfrågas om barnets språk under inskolningssamtalet. Ytterligare andra skriver att ruti-
nen behöver ses över och att förskolan behöver utveckla sitt arbetssätt kring barn med annat moders-
mål. En förskola har också tagit hjälp av CFL för att utveckla arbetet.  
 
 
Det finns stöd till personalen på förskolan kring arbetssätt etc. för barn med annat moders-
mål. Skriv i kommentaren vilket stöd som förskolan använt sig av! 
 
 Ja Nej Antal förskolor 

som ej gjort 
bedömning 

Stadelen Norr 19 2 3 
Stadsdel Väster 26 2 0 
Stadsdel Öster 29 0 0 
Borås Stad 74 4 3 
 
Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att utveckla arbetssätten 
kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet från CFL som har två utvecklingspe-
dagoger anställda för att arbeta gentemot förskolan. Deras tjänster finansieras av etableringsmedel från 
Arbetslivsförvaltningen. Stödet innebär att personalen kan ta del av föreläsningar, coachning men också 
att få tillgång till det språkteam som finns på CFL och som kan stötta upp t.ex. i sagoläsning. Barnhäl-
sans specialpedagog bidrar också med kunskaper och handledning när det gäller språkstöd. Flera för-
skolechefer tar också upp att den reviderade språkplattformen kommer att bli ett bra stöd i att utveckla 
arbetssättet. Någon chef beskriver att det påbörjats en process för att låta flerspråkiga pedagoger träffas 
och utbyta idéer kring att utveckla arbetet med flerspråkighet. Förskolechefer i Öster tar också upp att 
det finns ett språknätverk 
En förskolechef som skriver att det inte finns stöd till personalen förklarar detta med att det inte 
funnits behov av det. 
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Kunskap och kompetens för språkutvecklande arbete 
 
 

 
Det finns en skiljelinje mellan att fungerar i stor/mycket stor utsträckning och i liten utsträckning. 
Det som framför allt kan ses som framgångsfaktorer i ett språkstödjande arbete handlar om använ-
dande av bilder och tecken som stöd, samråd och hjälp av föräldrar, att det i verksamheten finns 
pedagoger med annat modersmål, att IKT används som ett verktyg som stöd för olika språk och det 
språkstödjande arbetet, en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas, språknätverksträffar för erfa-
renhetsutbyte och kollegialt lärande, tillgång till språkotek, arbete i mindre grupper där pedagogerna 
kan vara nära för att tolka kommunikation och händelser. Erfaren personal är också en framgångs-
faktor. 
 
Även om man angett att kunskap och kompetens finns och fungerar i stor utsträckning så flaggas 
det ändå för att personalen behöver mer fortbildning när det gäller att stödja barnen i deras moders-
målsutveckling. Flera förskolor tar också upp att även om personalen har kompetens i att arbeta 
språkstödjande så är erfarenhet begränsad i att möta barn med annat modersmål, vilket gör att behov 
av ytterligare kompetensutveckling efterfrågas. Det kan handla om att den teoretiska kunskapen 
behöver landa i en praktik på avdelningen. CFL har varit involverade i många fortbildningsinsatser 
för pedagoger under året. Detta har enligt förskolechefernas bedömning gett både kunskap och bi-
dragit till att utveckla deras praktik.  
Den svaga punkten i annars fungerade språkstödjande arbete kan också handla om vikarier och per-
sonal som saknar relevant utbildning, att de till viss del kompetens inom området. 
 
I kommentarerna från förskolor där det beskrivs att personalen har kunskap och kompetens i liten ut-
sträckning nämns att det varit så få barn att förskolan inte fått till bra rutiner eller att det inte finns barn 
med annat modersmål och att det därför inte varit aktuellt. De som haft behov har vänt sig till CFL och 
kunnat få stöd för att utveckla det pedagogiska arbetet på området. Någon förskola tar upp att man har 
många nyanställda pedagoger så att arbetet behöver fördjupas och utvecklas. 
 

Undervisning 
 

Pedagogerna har kunskap och kompetens kring 
hur man kan arbeta språkstödjande för barn 
med annat modersmål. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
stor ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 2  7 13 2 

Stadsdel Väster   15 10 3 

Stadsdel Öster   1 25 3 

Borås Stad 2 0 23 47 8 

Pedagogerna har material som böcker, ljud-
filer och musik på olika språk och en miljö 
som synliggör och uppmuntrar barns alla 
språk. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
stor ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 1 2 14 5 2 

Stadsdel Väster  2 15 9 2 

Stadsdel Öster 4  7 18  
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När förskolechefer beskriver på vilket sätt det fungerar i hög eller mycket hög utsträckning lyfter de 
att personalen är aktiva på biblioteket och använder sig av ljudböcker/ljudfiler, Ipads, musik, dock-
or, bilder och appar för att kunna uppmuntra alla språk som förekommer i barngruppen. Samarbete 
med CFL har också bidragit till att synliggöra material kopplat till olika språk såsom olika böcker, 
QR-koder mm. Även handledning från Ecers-pedagog har varit ett stöd i arbetet med att synliggöra 
och uppmuntra barns språk. Det pågår ett fortsatt arbete med att utveckla utbudet vidare, vilket tas 
upp av flera förskolor. 
 
Skillnaden mellan hög/mycket hög utsträckning och att detta fungerar i liten utsträckning är att pe-
dagogerna där detta fungerar i liten utsträckning, använder olika material i viss utsträckning, att 
man inte har lika stor tillgång till rikligt med material eller att det inte finns en stor variation av 
material. Arbetssättet hos pedagogerna är inte systematiskt och möter inte upp det flerspråkiga per-
spektivet i lärandet. Det kan också handla om att det saknas kunskap hos pedagogerna. Någon chef 
tar upp att pedagogerna behöver utveckla samarbetet med föräldrarna kring detta. 
 
Där det inte fungerar alls handlar det om att miljö och material som stöder flerspråkighetsutveck-
lande arbetssätt och metoder behöver ses över och utvecklas. I ett fall skriver en förskola att man 
inte har barn med annat modersmål. 
Några förskolor har inte gjort en bedömning och detta beror i tre fall på att man inte har barn med 
annat modersmål och i det fjärde fallet på att det är en stor spridning och att det därför är svårt att 
möta alla barn.  
 

 
På några förskolor där detta fungerar i hög/mycket hög utsträckning är en viktig del att det finns fler-
språkiga pedagoger som använder sig hemspråk i leken och samlingar både ute och inne. En förskola 
lyfter fram att kommunikationen är central på förskolan och att pedagogerna är noggranna med hur 
detta går till. På de förskolor där personalen ger rika möjligheter till kommunikation för barn med annat 
modersmål lyfts att pedagogerna arbetar strukturerat kring språkstärkande aktiviteter. Pedagogerna är 
nära i barnens lek och aktiviteter i syfte att stärka kommunikationen mellan barnen.  När det finns till-
gång till flerspråkiga pedagoger blir dessa goda språkliga förebilder även på modersmålet. Samarbete 
med föräldrarna är av största vikt och att visa en nyfikenhet på individ, språk och kultur ger en god 
utveckling och skapar en positiv självbild. 
Pedagogerna använder konkret material i stor utsträckning. 
 
I kommentarer från de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning kan det bero på spridning inom 
ett arbetslag där kompetens är olika. Det beror helt enkelt på vilken personal som arbetar i barngruppen 
hur mycket de uppmuntrar barnen att använda sitt modersmål. Det kan också handla om den språkliga 
sammansättningen i barngruppen hur väl detta fungerar. 

Borås Stad 7 3 35 32 4 

Pedagogerna ger rika möjligheter till kom-
munikation för barn med annat modersmål 
och stimulerar att använda det på sitt eget 
sätt i leken. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
stor ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 3 1 14 4 2 

Stadsdel Väster  1 10 15 2 

Stadsdel Öster 3 1 6 18 1 

Borås Stad 6 3 30 37 5 
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Det kan också saknas medvetenhet om denna aspekt. Flera förskolechefer tar upp att man arbetar med 
frågan i sina personalgrupper i samtal. 
 
Där det beskrivs inte fungera alls beror detta på att mer kompetens behövs hos pedagogerna eller att 
det inte finna några barn med annat modersmål i gruppen. På tre av de förskolor där bedömning ej 
gjorts beror detta på att det inte finns barn med annat modersmål i gruppen. 
 

 
På de förskolor där detta fungerar i stor eller mycket stor utsträckning speglas barnens kulturer i lärmil-
jön genom olika temaarbeten och i sammanhang där pedagogerna samtalar med barnen om deras kul-
turer och har inslag från olika kulturer i undervisningen, t.ex. dans och musik. Exempel kan vara hur 
man räknar etc. Några förskolechefer tar upp att lärmiljön har utvecklats genom att mångfaldsperspek-
tivet tydliggörs genom att det finns böcker på olika språk och som har en inriktning mot likabehand-
ling, utklädningskläder, dockor med olika hudfärg och ansiktsdrag, motiv på pussel mm. IKT som verk-
tyg används för att undersöka olika länder på google earth. 
 
De förskolor där det i liten utsträckning syns att barnens kulturer speglas i lärmiljön nämner exempel på 
att det finns bilder, böcker, kartor som visar hur världen ser ut. Några förskolor har i temaarbete arbetat 
med barnens hemmiljöer. Flera förskolor (fungerar i liten utsträckning/inte alls) tar upp att samverkan 
med föräldrarna behöver utvecklas för att förskolorna ska utveckla denna aspekt. Någon förskolechef 
tar upp att arbetet utvecklas och gått från internationell vecka till att möta fler familjer från andra kul-
turer, men att det kan finnas en tveksamhet från dessa familjer som inte vill kännas vid sina kulturer. 
Att det fungerar i liten utsträckning eller inte alls kan också hitta sin förklaring i att det i barngruppen 
finns få eller inga barn som kommer från annan kultur. 
 
Tre förskolor som inte gjort någon bedömning har inga barn från annan kultur, men använder t.ex. 
mångfaldsalmanacka för att skapa diskussioner med barnen. En annan förskola, som inte heller gjort en 
bedömning, beskriver i sin kommentar att skillnaden mellan småbarnsavdelningen och avdelningen för 
äldre barn är stor i detta avseende. 
 

 
De förskolor där detta fungerar i hög eller mycket hög utsträckning ger många exempel på hur pedago-
gerna arbetar genom lek, samvaro, sång, rim och ramsor, sång och musik, bilder, TAKK, digitala verk-

Pedagogerna speglar alla barnens kulturer i 
lärmiljön. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
stor ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 2 4 13 3 2 

Stadsdel Väster 1  16 8 3 

Stadsdel Öster 3 1 8 17  

Borås Stad 6 4 37 28 5 

Pedagogerna uppmuntrar, stödjer och skap-
ar möjligheter för barnen att utveckla det 
svenska språket. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 1   6 17 

Stadsdel Väster 1  5 18 4 

Stadsdel Öster    16 13 

Borås Stad 2  5 40 34 
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tyg för att utveckla barns språkliga kompetenser. Någon förskolechef tar upp Tuomelas 5 språkutveck-
lande principer som riktningsgivande för verksamheten. Fler chefer tar upp aspekter av dessa principer 
när de beskriver hur pedagogerna arbetar språkutvecklande. En viktig del i arbetet handlar om att peda-
gogerna hjälper barnen att sätta ord på det som sker i verksamheten, både i planerade aktiviteter och i 
rutinsituationer. Flera förskolechefer tar upp att pedagogernas kompetens som en framgångsfaktor. 
Den skapar medvetenhet om vikten av att stötta i barnens språkutveckling, att ge rika tillfällen för bar-
nen att pröva både i stor och i liten grupp. Dessa tillfällen är välplanerade och riktade till olika grupper 
av barn. Specialpedagogen nämns som en resurs genom handledning. Språkstimulerande miljöer tas 
upp som begrepp av flera chefer. Många förskolechefer tar upp samtalet med barnen och några nämner 
också språkutvecklande läsning med lässtrategier som en framgångsfaktor.  
 
På de få förskolor där detta inte fungerar anges att det saknas kunskap om metoder kring undervis-
ning när det gäller flerspråkighet. På de förskolor där det anges inte fungera alls finns inga barn med 
annat modersmål. 
 

 
Där detta fungerar i hög eller mycket hög grad är en framgångsfaktor att det bland personalen finns 
språkkompetens som används i undervisningen, men även där denna språkkompetens inte finns försö-
ker pedagogerna använda olika verktyg, t.ex. IKT för att barnen ska utveckla sitt/sina modersmål. Pe-
dagogerna har en dialog med föräldrar kring att tala sitt modersmål hemma med sina barn. IKT an-
vänds som verktyg  
 
Där det bedöms fungera i liten utsträckning nämns mest att pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att 
tala modersmålet med sina barn hemma, men det förekommer även att föräldrar tillfrågas om olika ord. 
Några av förskolorna använder olika appar för att barnen ska få lyssna på sitt språk. Det lyfts att det 
inte räcker med att pedagogerna är flerspråkiga, de behöver också ha en pedagogisk kompetens. 
Några förskolor som inte har barn med annat modersmål i sin verksamhet har antingen bedömt att 
detta fungerar i liten utsträckning eller inte alls. 
 

 
I kommentarerna till hög/mycket hög utsträckning beskrivs att personalens goda förmåga att anpassa 
efter barnens utvecklingsnivå, erfarenheter, intresse och kultur. Det pågår också mycket utvecklingsar-
bete för att använda olika material samt IKT-verktyg i undervisningen. Språkoteket används för att 

Personalen uppmuntrar, stödjer och skapar 
möjligheter för barnen att utveckla sitt eller 
sina modersmål. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 1 1 16 5 1 

Stadsdel Väster 1  16 8 3 

Stadsdel Öster 3 1 5 20  

Borås Stad 5 2 37 33 4 

Personalen anpassar lekar, material, multi-
media och miljö till barnens erfarenheter, 
språk och kultur. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 1 1 9 11 2 

Stadsdel Väster 1  15 14 4 

Stadsdel Öster 3  5 18 4 

Borås Stad 5 1 29 43 10 
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förstärka undervisningen. Utvecklingsarbetet beskrivs inte ha kommit lika långt på de förskolor där 
detta fungerar i liten utsträckning. 
På tre förskolor där bedömning inte gjorts finns inga barn från annan kultur. 
 

Interkulturellt förhållningssätt 
 

 
I kommentarerna för de förskolor som bedöms i hög/mycket hög utsträckning ha ett interkulturellt 
förhållningssätt används ofta begreppet medvetet arbete. Någon förskola tar dock upp att detta inte är 
något som kommer av sig själv, utan behöver tas upp i samtal kontinuerligt. Samtalen handlar om allas 
lika värde, respekt för varandra etc. Förhållningssättet kan definieras som att vara nyfiken, öppen och 
positiv till lärande och tar sig konkreta uttryck i arbete med värdegrund och hänsyn/respekt för olikhet-
er, gott bemötande, fokus på normer och kulturer. Pedagogerna lyssnar in barnen och tar tillvara deras 
tankar. 
 
I kommentarer från förskolor där detta fungerar i liten utsträckning tas upp att det är viktigt att få till 
stånd ett samarbete med föräldrarna kring olikheter på olika sätt.  
På tre förskolor som inte gjort en bedömning beskrivs att det varierar i kvalitet på det interkulturella 
förhållningssättet. 
 
 

 
I kommentarerna till hög/mycket utsträckning tas pedagogernas positiva förhållningssätt kring olikhet-
er som en tillgång upp. Allas lika värde betonas. Det görs kopplingar till likabehandlingsarbetet och till 
Barnkonventionen. Pedagogerna beskrivs ta tillvara både barns och föräldrars tankar och åsikter. 
I de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning pågår ett utvecklingsarbete men förskolecheferna 
uttrycker att man behöver arbeta vidare med detta. 
 

Personalen har ett interkulturellt förhåll-
ningssätt som stärker barnens förmåga att 
förstå olikheter och ger barnen redskap att 
förstå världen omkring sig. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 2  5 10 7 

Stadsdel Väster   7 17 10 

Stadsdel Öster 1  3 20 6 

Borås Stad 3  15 47 23 

Pedagogerna ser olikheter som en tillgång. Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 1  2 9 12 

Stadsdel Väster   1 14 19 

Stadsdel Öster    14 16 

Borås Stad 1  3 37 47 

Personalen visar respekt och nyfikenhet för 
alla barns språk. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
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I kommentarerna nämns att pedagoger är intresserade och pratar med barn om andra språk och kul-
turer oavsett vilket modersmål barnen har. Någon förskolechef tar upp att pedagogerna medvetet lyftet 
alla barns språk och involverar vårdnadshavare för att lära sig mer. Det visas även intresse för att göra 
föräldrar delaktiga i det språkutvecklande arbetet. Utmaningar görs utifrån barns individuella språknivå. 
Pedagogerna bemöter och intresserar sig för barnens modersmål och har som utgångspunkt att skapa 
förståelse för alla barn och hur man kan möta de var och en i verksamheten.  
I en kommentar från en förskola som bedömt att detta fungerar i liten utsträckning handlar det om att 
det inte finns barn med annat modersmål på förskolan. 
 

 
I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning nämns att utmaningen kan bestå i att i både sitt 
modersmål och i svenska använda språket i leken, roll, spel och i olika inflytandesituationer. Lärande-
miljön görs språkrik och pedagogerna har ett gott förhållningssätt. 
 
I kommentarer från bedömningar som säger att detta fungerar i liten utsträckning beskrivs förhållnings-
sättet mer vara uppmuntrande än utmanande. I denna bedömning finns också förskolor som inte har så 
många flerspråkiga barn. 
 
I kategorin fungerar inte alls är det endast förskolor som inte har barn med annat modersmål. Det-
samma gäller tre av förskolorna som inte gjort någon bedömning. 
 

 
I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning lyfter förskolecheferna att pedagogerna arbetar 
med att uppmuntra alla barn att intressera sig för och använda andra språk än svenska. En flerspråkig 

sträckning 

Stadsdel Norr 2  3 9 10 

Stadsdel Väster    17 17 

Stadsdel Öster    10 20 

Borås Stad 2  3 36 47 

Personalen utmanar de flerspråkiga barnen i 
deras lärande. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 3  3 10 8 

Stadsdel Väster  2 6 19 7 

Stadsdel Öster 3  2 22 3 

Borås Stad 6 2 11 51 18 

Personalen visar barnen att det är en tillgång 
att kunna flera språk, och personalen stödjer 
och uppmuntrar barnen att använda alla sina 
språk. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 3  2 11 8 

Stadsdel Väster   6 16 12 

Stadsdel Öster 3   22 5 

Borås Stad 6  8 49 25 
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personalgrupp är i sig ett föredöme som barnen har och kan visa på en stolthet att kunna flera språk. 
Pedagogerna använder ord som de lärt sig av flerspråkiga föräldrar för att visa på flera sätt att uttrycka 
samma sak. I lärmiljön synliggörs olika språk genom t.ex. användandet av olika material. 
 
I kommentarerna från i liten utsträckning nämns att pedagoger samarbetar med föräldrar som bidrar 
med ord, fraser och traditioner på andra språk. 
Tre av de förskolor som inte gjort någon bedömning har inga barn med annat modersmål, men arbetar 
med teckenkommunikation och bilder som stöd för barn som behöver det. 
 

Barn till nyanlända 
 

 
I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning framkommer att pedagogerna har en mycket god 
dialog med vårdnadshavaren om lärande och utveckling samt ett genuint intresse för att förstå fa-
miljen. Vårdnadshavaren har stöttat pedagogerna i arbetet att stödja både det svenska språket och 
modersmålet i förskolan. Pedagogerna lyfter vikten av att tala modersmålet hemma och försöker 
stärka föräldrarna att göra detta. 
 
I kommentarer från i liten utsträckning tas det upp att det kan vara svårt med kommunikationen med 
vårdnadshavare som inte kan svenska/engelska, även om de inbjuds att delta på samlingar, berätta 
sagor eller sjunga på sitt modersmål. Några förskolechefer skriver också att det inte alltid är så att 
vårdnadshavare vill eller har tid. Detta beskrivs vara ett utvecklingsområde. 
 
De förskolor där detta inte fungerar alls har inte haft några barn till nyanlända föräldrar. 
 

 
 I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning beskrivs att språkkartläggning görs på alla barn som 
börjar i förskolan. Tolk används om så behövs. 
 
De förskolor där detta bedöms fungera i liten utsträckning handlar det om brist på kunskap eller att 
många nya pedagoger inte känner till rutiner. Kartläggningsdokumentet har också gjorts känt nyligen 

Personalen ser vårdnadshavare som en re-
surs för modersmålsstödet och använder sig 
ofta av dem. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 13 1 4 3 3 

Stadsdel Väster 4  12 11 7 

Stadsdel Öster 12 1 6 9 2 

Borås Stad 31 2 20 23 12 

Personalen genomför en språkkartläggning 
tillsammans med vårdnadshavarna när barn 
med annat modersmål börjar på förskolan. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
hög ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträckning 

Stadsdel Norr 13 2 3 1 5 

Stadsdel Väster 5  12 9 8 

Stadsdel Öster 12  3 6 9 

Borås Stad 30 2 18 16 22 
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och implementeringen pågår i verksamheten. Detta tillsammans med att alla förskolor inte tagit emot 
barn med annat modersmål är troliga förklaringar till att bedömning inte gjorts på flera förskolor.  
 

Behov att lyfta till huvudman förvaltningsnivå 
 
Kompetensutveckling 
Flera förskolor uttrycker behov av kompetensutveckling i modersmålsstöd och mångfaldsfrågor 
samt stöd i arbetet (Kvarnen, Kullagården, Hällegården, Virvelvinden, Tullagården, Parkgården, 
Sörmarksgården, Dammens förskola, Södergården, Milstensgläntan och Melltorp) 
Det behövs mer kunskap och fortbildning kring nyanlända barn och deras familjer. Det Stödmaterial 
för mottagande och introduktion av nyanlända barn i förskolan i Borås stad kan ligga som grund för 
utbildningen. (Kristinegårdens förskola) 
Viktigt att satsa på att ge pedagogerna fortsatt kompetensutveckling i arbetet med modersmålsstöd. 
SDF Östers satsning 2016 har gett resultat och pedagogerna har fått kunskap och verktyg om hur 
man arbetar med modersmålsstöd i förskolan men det är viktigt att utveckla arbetet. (Kerstinsgår-
dens förskola, Bäckaryds förskola) 
Fortsatt kompetensutveckling för alla pedagoger i modersmål och mångfald. (Dannike, Rångedala-
gården, Äsperedsgården)  
 
Implementering av språkplattform 
En revidering av språkplattformen är klar under december 2017 och implementering av den önskas av 
flera förskolor (Kvarngården, Mariagården, Liljeberget, Tokarpsberg, Sagan, Östermalmsgården, 
Ljungagården, Blåklinten, Sikgården, Skogstjärnan, Torggården) 
 
Kollegialt lärande 
Hur kan vi ta tillvara beprövad erfarenhet från mångkulturella förskolor för att öka medvetenhet-
en/kompetensen på förskolor med få barn med annat modersmål där den beprövade erfarenheten 
inte är lika stor? (Sikgården, Torggården) 
 
Barngrupper och personal 
Personalgruppen önskar att få mindre antal barn på de avdelningar som har mer än 70% barn med 
annat modersmål. Att man ser över indelningen av barn vid placering. Vidare önskar personalen 
mer språkresurser och modersmålspedagoger och att förskolan har ett "minispråkotek" med sagor, 
spel och multimedia. (Sjöbogårdens förskola) 
Det är viktigt att det finns en förståelse för att en förskola med fler barn med ett annat modersmål i 
regel kräver fler resurser. Barnen är i behov av mer vuxen stöd och fler möten av olika slag före-
kommer. (Savannen, Trollgården) 
Det är av stor vikt att stärka att hänvisa hög kompetens till utsatta/ förskolor som har många barn 
med annat modersmål, De behöver ha de bästa förskollärarna för att det krävs en ännu större kom-
pensation för dessa barn. (Herrgårdslekens förskola) 
Försök att sprida nyanlända till fler förskolor så belastningen för vissa områden minskar. (Löväng-
ens, Utsiktens och Aplareds förskola) 
Minska barngruppernas storlek, gäller barngrupper som består av både svenska barn och barn med 
annat modersmål. (Milstensgårdens förskola, Dygnet runt, Hulta ängar, Tolvskillingen, Hulta Torg 
och Ängsgården) 
 
Materiellt stöd 
Inköp av stödmaterial (Solgårdens förskola) 
Att det ska finnas möjlighet att få hjälp med översättning av informationsblad till vårdnadshavare 
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som har annat modersmål (Skattkistans förskola) 
 
Litteratur 
Ett övergripande samarbetet vad gäller ta fram lämplig litteratur m.m. då svensktalande pedagoger 
inte kan kritiskt granska om språket i böckerna är lämpligt. Vi vill inte få föräldrar att känna att 
språket i böckerna är för olikt de de talar eller för högtravande då vi haft den dialogen med en vård-
nadshavare gällande Alfons Åberg på arabiska. Det stöd vi tar fram skall hjälpa och stärka familjer-
na och barnets språkutveckling inte få dem att känna okunnighet. pedagoger med olika modersmål i 
våra verksamheter samt CFL kanske kan sammanställa lämplig litteratur för förskolan inom de 
språk vi täcker. Gäller även UR, appar m.m. som vi använder i tron att det är bra. Vi har haft en god 
dialog med vårdnadshavaren i vårt fall men det är inte alltid de har förmågan att stötta oss. (Alpros-
gårdens förskola) 
Utveckla samarbetet med biblioteken. (Dammens förskola) 
 
Övrigt 
Det behövs mer stöd till förskolorna då det gäller annat modersmål (Björkgårdens förskola) 
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat modersmål. 
Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare språkutveckling i 
förhållande till barn med svenska som modermål. (Bodagårdens och Östergårdens förskola) 
 
Plan för mottagande av nyanlända barn i förskolan som gjordes 2015-05-29 behöver revideras och 
aktualiseras. (Kristinegårdens förskola) 
 
Hösten 2016 blev det genom statsbidrag en avdelning till på denna förskola. Detta har resulterat i att 
barnantalet blivit lägre och att pedagogerna har mer tid till att sitta ned med en till två barn i olika 
aktiviteter på förskolan för att öva samspel, språk, turtagning, inflytande, delaktighet, demokrati 
mm. Har också blivit ett bättre stöd i början till föräldrar när de skolas in. Förklarar uppdraget som 
förskolan har samt kan ge tid till att hinna förklara allt med tolk om förskolans roll. Pedagogerna 
själva känner att deras pedagogiska uppdrag har utvecklats och upplever sig mer tillfredas med att 
arbeta som pedagog. 
(Tunnlandsgårdens förskola) 
 
Beroende på att vi på Skogsgläntan inte har så stor andel barn med annat modersmål, och att peda-
gogerna inte i så stor utstäckning möter familjer med annan kulturell bakgrund så finns ett stort be-
hov av att hålla återkommande diskussioner kring hur vi möter dessa familjer och barn i verksam-
heten. Det är av vikt att vi håller Handlingsplanen för modersmål levande och att omfattningen av 
modersmålsstödet inte blir mindre pga att barnen är färre till antal. De avdelningar som har flera 
barn med annat modersmål arbetar i större utsträckning med modersmålsstöd än de andra avdel-
ningarna och ett sätt kan vara att pedagogerna där kan sprida goda arbetsexempel inom förskolan. 
(Skogsgläntans förskola) 
 
Det skulle vara bra för våra barn att få träffa svenska barn för att leka tillsammans och för att alla 
barn ska kunna lära av varandra. Önskemål är att vi ska ha både barn som har svenska som mo-
dersmål och barn med annat modersmål än svenska. (Holmens förskola) 
 
Under hösten 2016 har vi sett på en större språklig utveckling bland barnen då vi har statsbidraget 
och pedagogerna har kunnat sitta ensamma eller med två barn flera gånger i veckan för att utmana, 
följa upp och utveckla det svenska språket hos barnen. Föräldrar har påtalat detta samt pedagogerna 
ser själv en större utveckling. Detta för att vi har en pedagog till i gruppen och inte behöver ha så 
stor barngrupp. Detta ger i sin tur en större möjlighet att lyckas i skolan! Vi är glada och otroligt 
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stolta att kunna erbjuda detta till våra barn! (Våglängdsgårdens förskola) 
 
Nöjd med den satsning som görs och under året har gjorts. Vi i Öster har kunnat satsa på ett språ-
kotek i samverkan med biblioteket. Vi har även med stöd av Barnhälsan fått igång språknätverk där 
alla förskolor har representanter knutna träffarna. IKTpedagog, Språkpedagoger (CFL) och samord-
nare (planeringsledare) har tillsammans med specialpedagogerna lyft kompetens på flera plan, både 
teoretiskt och praktiskt. Öster har även satsat extra mycket på att förankra språklyftet direkt ut i 
verksamheten. (Trandaredsgården, Tåmarksgården) 
 
Bra med språkotek. Bra med en övergripande handlingsplan för modersmål.(Lövängens, Utsiktens 
och Aplareds förskola) 
 

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå 
 
Stöd till familjer 
Vi ser ett ökat behov av stöd till familjer som är nyanlända. (Liljebergets förskola) 
 
Högre bemanning 
Mer pengar till fler personal så att en förskola, som Solgården, med mångkulturella barn får mer tid att 
ta vara på barnen med annat modersmål och möta dem på ett annat vis. (Solgårdens förskola) 
 
Mer resurser 
Det bör finnas en förståelse för att en förskola som har många barn med annat modersmål kräver fler 
resurser. Barnen är i behov av mer vuxenstöd och det förekommer fler möten av olika slag. (Savannens 
förskola, Trollgårdens förskola) 
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat modersmål. 
Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare språkutveckling i förhål-
lande till barn med svenska som modermål. (Bodagården och Östergården)  
Viktigt att se till att det ges resurser till arbetet med modermålsstöd. Tillräckligt med bemanning för att 
kunna planera och genomföra dessa samtal men även för att planera arbetet med modermålsstöd. 
(Dammens förskola) 
Skapa möjligheter för pedagoger att kunna arbeta enligt planen för nyanlända. Detta genom att säker-
ställa att kartläggningssamtal genomförs med tolk och att det finns resurser för att ha den bemanning 
som krävs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. (Milstensgläntans förskola) 
Utbildning, på förskolorna finns många duktiga vikarier med annat modersmål. Önskvärt att satsa på 
utbildning för denna grupp barnskötarutbildning för att höja kompetensen ute på förskolorna. (Tolv-
skillingen, Hulta Torg) 
 
Mindre barngrupper 
Mindre barngrupper och rätt indelning av barn vid placering. (Sjöbogården, Milstensgården, Dygnet 
runt, Holmen, Hulta ängar) 
Då detta är en förskola med många barn med annat modersmål än svenska, så lägger pedagogerna otro-
ligt mycket tid på hela familjen när dem kommer till oss. Vi skolar in hela familjen i förskolans värld. 
Det kan vara den första kontakten som de börjar använda sig av svenska språket i små dialoger, Vi är 
ett stöd i det svenska språket både för barnen men även för hela familjen. Det som är viktigt och som 
jag vill få fram är att vi vill ha möjlighet att kunna ge barnen som börjar hos oss en god stark och en 
möjlighet att lyckas i sin utveckling inom förskolan men också skolan. Då behövs det kompetenta pe-
dagoger och att barngrupperna minskas för att hinna samtala, upprepa, benämna, tydlighet och ha en 
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dialog mellan hemmet och förskolan. (Hässlegårdens förskola) 
 
Integration  
Möjlighet att sprida nyanlända till små orterna utanför Borås. Det är svårigheter med dåliga bussförbin-
delser och affärer på dessa orter. (Lövängen, Aplared, Utsiktens förskola) 
 

 
 

 

I den fortsatta analysen kan följande frågeställningar på olika nivåer vara en 
hjälp i utvecklingsarbetet 
Arbetslaget 

• Erbjuder vi på vår förskola möjligheter för barnen att utveckla fler språk? På vilket sätt gör 
vi det? 

• Hur kan vi stödja de barn som inte talar svenska när de börjar förskolan? 
• På vilket sätt kan vi organisera verksamheten i vår förskola så att den blir språkfrämjande? 
• I vilka situationer får barnen mest talutrymme under en vanlig dag i förskolan? Får alla barn 

lika stort talutrymme? 
• Hur utmanar vi barnens språkutveckling – på svenska språket och på modersmålet? 
• Hur kan vi stötta barnens utveckling av flerkulturell identitet?  
• Hur tas vårdnadshavarnas språk- och kulturkunskaper till vara på förskolan? 
• Hur kan digitala verktyg användas i modersmålsstöd i förskolan? 
• Hur nyttjar vi biblioteket som en resurs för barn med annat modersmål än svenska? 

Förskolechef 
• Vilken fortbildning behöver personalen när det gäller flerspråkighet och interkulturellt för-

hållningssätt? Vilken fortbildning behöver du som förskolechef? 
• Vad behöver blir mer tydligt i lärmiljön när det gäller alla barns kulturer? 
• Hur ska de reviderade delarna i språkplattformen implementeras i verksamheten? 
• Vilka pedagogiska handlingar behöver pedagogerna utveckla i sin undervisning när det gäl-

ler detta område? 
• Vilka olika språk talar pedagogerna på din förskola? Nyttjas denna kompetens på bästa sätt? 
• Hur tas vårdnadshavarnas språk- och kulturkunskaper till vara på förskolan? 
• Hur sker samverkan med biblioteket? 

Huvudman 
• Hur ser planen ut för kompetensutveckling när det gäller detta område? 
• Hur kan medveten rekrytering av flerspråkig personal utvecklas? 
• Hur kan vi skapa en struktur för systematiskt erfarenhetsutbyte eller auskultationer med fo-

kus på flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt? 
• Hur ska vi använda den språkpedagogiska kompetens som finns på CFL? 
• Hur kan vi tänka om barngruppers storlek och sammansättning utifrån detta perspektiv? 
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Modersmålsstöd i förskolan 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 

1. lägga rapporten till handlingarna.  
2. upprättad analys sänds till Kommunstyrelsen för kännedom.  

 
Ärendet i sin helhet 
I rapporten konstateras att de allra flesta förskolor har barn med annat 
modersmål och att förskolan behöver få ökad kunskap om hur pedagogerna 
kan arbeta med flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt.  
 
Följande åtgärder har vidtagits: 
 

• Rutiner vid inskolning för att göra en språkkartläggning har tagits 
fram och dessa kommer att implementeras på alla förskolor under 
2017.  

• Under december 2016 publicerades en reviderad språkplattform 
som bl.a. tar upp flerspråkighet och interkulturellt perspektiv. 
Denna plattform är ett stöd för att öka kompetensen på förskolan 
och kommer att implementeras under 2017.  

 
Två utvecklingspedagoger från CFL, (Centrum för lärande) kommer att 
stödja förvaltningen i arbetet med implementering av rutiner för 
språkkartläggning och språkplattformen genom olika insatser. T ex 
handledning, kompetensutveckling och material. 
 
Uppföljning av detta område sker vid den enskilda uppföljningen mellan 
förskolechef och verksamhetschef.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
 
Förvaltningschef  
 
Pernilla Bjerkesjö 
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Förskola 
Modersmålsstöd 
I tabellen nedan redovisas hur många barn som är inskrivna i Borås Stads förskolor samt hur 
många av dem som får modersmålsstöd. Enligt Skolverkets stödmaterial Flera språk i förskolan1 
kan förskolor arbeta på olika sätt för att uppfylla skollagens krav på modersmålsstöd beroende 
på om de har tillgång till flerspråkig personal eller inte, men utgångspunkten är att alla försko-
lor kan ”respektera, framhålla och uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk 
än svenska” (s 9).  
 
Antal barn som får modersmålsstöd 
 Totalt 

antal 
barn 
in-
skrivna i 
försko-
lan 
161015 

Antal barn med 
annat moders-
mål än svenska 
som får mo-
dersmålsstöd 

% andel barn 
med annat 
modersmål än 
svenska som 
får moders-
målsstöd jäm-
fört med alla 
inskrivna barn 
161015 

Antal förskolor 
som anger att 
de inte ger 
modersmåls-
stöd till barn 
med annat 
modersmål än 
svenska 

Antal förskolor 
som anger att 
de inte har 
några barn med 
annat moders-
mål än svenska  

Stadsdel Norr2 1440 103 7% 73 1 

Stadsdel Väster 2032 500 25% 94 2 

Stadsdel Öster5 1935 526 27% 0 3 

Borås Stad 5407 1129 21% 16 6 
 
Det finns förskolor som genom sin flerspråkiga personal kan erbjuda modersmålsstöd till barn 
med samma språk, vilket utnyttjas till sagoläsning på modersmålet etc. Ett fåtal förskolor me-
nar att stödet till barn med annat modersmål mest handlar om att stärka det svenska språket. 
Det finns några förskolor som uppger att de inte har barn med annat modersmål och några 
anger att de ser en liten ökning av barn med annat modersmål i sitt område utifrån nybyggnat-
ion och att generationsväxling pågår.  

Rutiner för nyanlända 
Rutinerna fungerar enligt 
planen för mottagande av 
nyanlända barn i försko-
lan 

Har inte tagit 
emot barn till 
nyanlända   

Ja Nej Antal försko-
lor som ej 
gjort bedöm-
ning 

Stadsdel Norr 13 5 3 3 

Stadsdel Väster 8 13 7 0 

Stadsdel Öster 16 12 0 1 

Borås Stad 37 30 10 4 
 

1 Skolverket (2013). Flera språk i förskolan.  
2 12 förskolor har endast lämnat kommentar kring vilken typ av modersmålsstöd som ges, samt att alla barn 
som behöver ges modersmålsstöd eller att ingen ges detta. Trollevi och Savannen dygnet runt saknas i 
underlaget. 
3 Varav en förskola inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan.  
4 Varav 7 förskolor inte kommenterar om orsaken är att det saknas barn med annat modersmål på förskolan. 
5 Sörmarksgården, Skogsgläntan saknas i underlaget. Ytterligare två förskolor anger inte något antal barn som 
får modersmålsstöd utan kommenterar bara att man har flerspråkig personal som stöd för dessa barn. 
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En stor andel förskolor har under senaste året inte tagit emot barn till nyanlända och har där-
för inga erfarenheter eller synpunkter på hur rutiner för nyanlända fungerar. Bland de försko-
lechefer som tycker att rutinerna fungerar bra framkommer att planen är tydligt och att man är 
nöjd med det gedigna kartläggningsmaterialet. Andra tar upp att det finns förbättringsområden 
i rutinerna. Bland de förskolechefer som skriver att rutinerna inte fungerar framkommer att 
det saknas uppgifter om barnets modersmål, vilket medför att beaktan av språkstruktur vid val 
av förskola/avdelning inte kan tillgodoses.  
 
 
Det finns stöd till personalen på försko-
lan kring arbetssätt etc. för barn med 
annat modersmål. 

Ja Nej Antal förskolor 
som ej gjort be-
dömning 

Stadelen Norr 19 2 3 

Stadsdel Väster 26 2 0 

Stadsdel Öster 29 0 0 

Borås Stad 74 4 3 

 
Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att utveckla ar-
betssätten kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet från CFL som har 
två utvecklingspedagoger anställda för att arbeta gentemot förskolan. Deras tjänster finansieras 
av etableringsmedel från Arbetslivsförvaltningen.  
 
Undervisning 

 
På de förskolor där personalen ger rika möjligheter till kommunikation för barn med annat 
modersmål lyfts att pedagogerna arbetar strukturerat kring språkstärkande aktiviteter. I kom-
mentarer från de förskolor där detta fungerar i liten utsträckning kan det bero på spridning 
inom ett arbetslag där kompetens är olika.  
 

 
Flera förskolechefer tar upp att pedagogernas kompetens är en framgångsfaktor. Den skapar 
medvetenhet om vikten av att stötta i barnens språkutveckling, att ge rika tillfällen för barnen 

Pedagogerna ger rika möjligheter 
till kommunikation för barn med 
annat modersmål och stimulerar 
att använda det på sitt eget sätt i 
leken. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar 
i liten 
utsträck-
ning 

Fungerar 
i stor 
utsträck-
ning 

Fungerar 
i mycket 
stor ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 3 1 14 4 2 

Stadsdel Väster  1 10 15 2 

Stadsdel Öster 3 1 6 18 1 

Borås Stad 6 3 30 37 5 

Pedagogerna uppmuntrar, stöd-
jer och skapar möjligheter för 
barnen att utveckla det svenska 
språket. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar 
i liten 
utsträck-
ning 

Fungerar 
i hög 
utsträck-
ning 

Fungerar 
i mycket 
hög ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 1   6 17 

Stadsdel Väster 1  5 18 4 

Stadsdel Öster    16 13 

Borås Stad 2  5 40 34 
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att pröva både i stor och i liten grupp. På de få förskolor där detta inte fungerar anges att det 
saknas kunskap om metoder kring undervisning när det gäller flerspråkighet. På de förskolor 
där det anges inte fungera alls finns inga barn med annat modersmål. 
 

 
Där detta fungerar i hög eller mycket hög grad är en framgångsfaktor att det bland personalen 
finns språkkompetens som används i undervisningen. Där det bedöms fungera i liten ut-
sträckning nämns mest att pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att tala modersmålet med sina 
barn hemma. Det lyfts att det inte räcker med att pedagogerna är flerspråkiga, de behöver 
också ha en pedagogisk kompetens. Några förskolor som inte har barn med annat modersmål 
i sin verksamhet har antingen bedömt att detta fungerar i liten utsträckning eller inte alls. 

Interkulturellt förhållningssätt 

 
I kommentarerna för de förskolor som bedöms i hög/mycket hög utsträckning ha ett interkul-
turellt förhållningssätt används ofta begreppet medvetet arbete. I kommentarer från förskolor 
där detta fungerar i liten utsträckning tas upp att det är viktigt att få till stånd ett samarbete 
med föräldrarna kring olikheter på olika sätt.  
 

 
I kommentarerna för hög/mycket hög utsträckning nämns att utmaningen kan bestå i att i 
både sitt modersmål och i svenska använda språket i leken, roll, spel och i olika inflytandesitu-
ationer. I kommentarer från bedömningar som säger att detta fungerar i liten utsträckning 

Personalen uppmuntrar, 
stödjer och skapar möjlig-
heter för barnen att utveckla 
sitt eller sina modersmål. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar 
i hög 
utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 1 1 16 5 1 

Stadsdel Väster 1  16 8 3 

Stadsdel Öster 3 1 5 20  

Borås Stad 5 2 37 33 4 

Personalen har ett interkultu-
rellt förhållningssätt som 
stärker barnens förmåga att 
förstå olikheter och ger bar-
nen redskap att förstå värl-
den omkring sig. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar 
i hög 
utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 2  5 10 7 

Stadsdel Väster   7 17 10 

Stadsdel Öster 1  3 20 6 

Borås Stad 3  15 47 23 

Personalen utmanar de fler-
språkiga barnen i deras lä-
rande. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar 
i hög 
utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 3  3 10 8 

Stadsdel Väster  2 6 19 7 

Stadsdel Öster 3  2 22 3 

Borås Stad 6 2 11 51 18 

5 
 



beskrivs förhållningssättet mer vara uppmuntrande än utmanande. I denna bedömning finns 
också förskolor som inte har så många flerspråkiga barn. 

Barn till nyanlända 

 
 I kommentarer från hög/mycket hög utsträckning beskrivs att språkkartläggning görs på alla 
barn som börjar i förskolan. Tolk används om så behövs. De förskolor där detta bedöms fun-
gera i liten utsträckning handlar det om brist på kunskap eller att många nya pedagoger inte 
känner till rutiner. Kartläggningsdokumentet har också gjorts känt nyligen och implemente-
ringen pågår i verksamheten.  
 

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå 
 
Stöd till familjer 
Vi ser ett ökat behov av stöd till familjer som är nyanlända. (Liljebergets förskola) 
 
Högre bemanning 
Mer pengar till fler personal så att en förskola, som Solgården, med mångkulturella barn får 
mer tid att ta vara på barnen med annat modersmål och möta dem på ett annat vis. (Solgår-
dens förskola) 
 
Mer resurser 
Det bör finnas en förståelse för att en förskola som har många barn med annat modersmål 
kräver fler resurser. Barnen är i behov av mer vuxenstöd och det förekommer fler möten av 
olika slag. (Savannens förskola, Trollgårdens förskola) 
Det finns ett stort behov av ökat stöd/resurser till enheter med många barn med annat mo-
dersmål. Detta för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina språk och nå en jämnare 
språkutveckling i förhållande till barn med svenska som modermål. (Bodagården och Öster-
gården)  
Viktigt att se till att det ges resurser till arbetet med modermålsstöd. Tillräckligt med beman-
ning för att kunna planera och genomföra dessa samtal men även för att planera arbetet med 
modermålsstöd. (Dammens förskola) 
Skapa möjligheter för pedagoger att kunna arbeta enligt planen för nyanlända. Detta genom att 
säkerställa att kartläggningssamtal genomförs med tolk och att det finns resurser för att ha den 
bemanning som krävs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. (Milstensgläntans för-
skola) 
Utbildning, på förskolorna finns många duktiga vikarier med annat modersmål. Önskvärt att 
satsa på utbildning för denna grupp barnskötarutbildning för att höja kompetensen ute på 
förskolorna. (Tolvskillingen, Hulta Torg) 
 
Mindre barngrupper 

Personalen genomför en 
språkkartläggning tillsammans 
med vårdnadshavarna när 
barn med annat modersmål 
börjar på förskolan. 

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar 
inte alls 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar 
i hög 
utsträck-
ning 

Fungerar i 
mycket 
hög ut-
sträck-
ning 

Stadsdel Norr 13 2 3 1 5 

Stadsdel Väster 5  12 9 8 

Stadsdel Öster 12  3 6 9 

Borås Stad 30 2 18 16 22 
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Mindre barngrupper och rätt indelning av barn vid placering. (Sjöbogården, Milstensgården, 
Dygnet runt, Holmen, Hulta ängar) 
Då detta är en förskola med många barn med annat modersmål än svenska, så lägger pedago-
gerna otroligt mycket tid på hela familjen när dem kommer till oss. Vi skolar in hela familjen i 
förskolans värld. Det kan vara den första kontakten som de börjar använda sig av svenska 
språket i små dialoger, Vi är ett stöd i det svenska språket både för barnen men även för hela 
familjen. Det som är viktigt och som jag vill få fram är att vi vill ha möjlighet att kunna ge 
barnen som börjar hos oss en god stark och en möjlighet att lyckas i sin utveckling inom för-
skolan men också skolan. Då behövs det kompetenta pedagoger och att barngrupperna mins-
kas för att hinna samtala, upprepa, benämna, tydlighet och ha en dialog mellan hemmet och 
förskolan. (Hässlegårdens förskola) 
 
Integration  
Möjlighet att sprida nyanlända till små orterna utanför Borås. Det är svårigheter med dåliga 
bussförbindelser och affärer på dessa orter. (Lövängen, Aplared, Utsiktens förskola) 
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Grundskola- Antal nyanlända  
Under läsåret 15/16 kom ett stort antal nyanlända elever till Borås Stad. Nedan presenteras 
antalet nyanlända till grundskolorna i de olika stadsdelarna.  
 
Hur många nyanlända elever har enheterna 
tagit emot i årskurs F-6 under läsåret 15/16? 
Asklandaskolan 1 

Bergdalskolan 1 

Borgstenaskolan 5 

Bredaredskolan 0 

Engelbrektskolan (F-6)6 11 

Erikslundskolan (F-6) 9 

Gula skolan 3 

Sjöboskolan 40 

Sparsörskolorna 3 

Särskolan Fjärdingskolan 0 

Särskolan Erikslund 0 

Totalt F-6 Stadsdel Norr 73 

 
 

 

Byttorpskolan 15 

Daltorpskolan (F-6) 20 

Hestra Midgårdskolan 6 

Kinnarummaskolan 0 

Kristineberg 80 

Sandaredskolan 1 

Sandhultskolan 0 

Sjömarkenskolan 1 

Svaneholmskolan 22 

Svedjeskolan  6 

Särlaskolan 45 

Viskaforsskolan (F-6) 17 

Totalt F-6 Stadsdel Väster 213 

  

Aplaredskolan 0 

Bodaskolan (F-6) 14 

Dalsjöskolan 1 

Dannikeskolan 22 

6 Engelbrektskolan saknas i underlaget 

Ekarängskolan 39 

Fjärdingskolan 63 

Gånghesterskolan 0 

Kerstinsgårdskolan 0 

Myråsskolan 4 

Målsrydskolan 7 

Rångedalaskolan 0 

Trandaredskolan 19 

Tummarpskolan 2 

Äsperedskolan 0 

Totalt F-6 Stadsdel Öster 171 

  

Totalt F-6 Borås Stad 457 

  
Hur många nyanlända elever har enheterna 
tagit emot i årskurs 7-9 under läsåret 15/16? 
Engelbrektskolan (7-9) 18 

Erikslundskolan (7-9) 7 

Fristadskolan 20 

Särskolan Erikslund 1 

Totalt 7-9 Stadsdel Norr 46 

  

Daltorpskolan (7-9) 30 

Sandgärdskolan 8 

Särlaskolan 40 

Viskafors (7-9) 23 

Totalt 7-9 Stadsdel Väster 101 

 
 

 

Bodaskolan (7-9)  15 

Dalsjöskolan 7 

Totalt 7-9 Stadsdel Öster 22 

  

Totalt 7-9 Borås Stad 169 
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Tabellerna visar att kommunens grundskolor sammanlagt tagit emot åtminstone 626 nyan-
lända elever under läsåret 15/16. Det antalet motsvarar ungefär två hela grundskolor. Antalet 
nyanlända varierar mycket både mellan stadsdelarna och mellan skolenheterna. Mellan högsta-
dieskolorna är fördelningen av de nyanlända eleverna jämnare än mellan skolorna för de yngre 
årskurserna. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 blir det tydligt att Särlasko-
lan tagit emot flest nyanlända till dessa årskurser. Därefter kommer Daltorp, Viskafors, 
Fristad, Engelbrekt och Boda.  
Mottagning av nyanlända elever 
Med begreppet ”nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 
här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens 
start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter 
fyra års skolgång här i landet.”7 När kommunen tar emot nyanlända elever kartläggs elevernas kun-
skaper av CFL. Den mottagande skolan tar sedan del av denna kartläggning. 
 
Skolan drar i sin organisat-
ion och undervisning nytta 
av CFL:s kartläggning av 
nyanlända elevers kunskap-
er. 

Bedömning 
ej gjord 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.)8 5  5 3 

Stadsdelen Väster9 2 3 5 3 

Stadsdelen Öster10 2 7 5 1 

Borås Stad 9 skolor 10 skolor 15 skolor 7 skolor 

 
Bland kommentarerna kan läsas att skolan drar nytta av kartläggningen när det går. En skola skriver 
att uppgifterna i kartläggningarna inte alltid känns relevanta, samt att lärarna upplever att de själva 
behöver se vad eleverna kan och bilda sig en uppfattning.  Två av skolorna som tagit emot många 
nyanlända elever upplever att det fungerar endast i liten utsträckning att dra nytta av kartläggningen. 
Den ena av dessa skolor har endast tagit emot två kartläggningar (båda i oktober) och anser sig där-
för ha begränsat bedömningsunderlag. Den andra skolan som menar att det fungerar endast i liten 
utsträckning har vid flera tillfällen upplevt att kartläggningen varit inaktuell då den nått skolan.  

Skolintroduktion 
Skolan har välutvecklade 
rutiner för nyanlända ele-
vers skolintroduktion.  

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr (inkl.kom.gem)11 5 2 2 4 

Stadsdelen Väster12 2 2 6 3 

Stadsdelen Öster13 2 3 7 3 

Borås Stad 9 skolor 7 skolor 15 skolor 10 skolor 

 

7 3 kap. 12 a § Skollagen. 
8 Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Bredaredskolan och 
Engelbrektskolan 7-9 har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.  
9 Sandaredskolan, Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.  
10 Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.   
11 Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. Engelbrektskolan 7-9 och 
Fristadskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.  
12 Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentarer.  
13 Rångedalaskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i underlaget.   
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Några av de skolor som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på de två högsta nivåerna 
berättar att de alltid har ett första möte med elev, vårdnadshavare och tolk. Mottagningssamtalet 
innefattar kartläggning av språkutveckling och tidigare skolgång, men även praktiska detaljer såsom 
exempelvis kontaktuppgifter, scheman, lokaler och ev. specialkost. Dessutom hålls täta uppfölj-
ningssamtal. På en av skolorna ansvarar förstelärare för kartläggningen i matematik i år 1-3.  En rek-
tor poängterar att det är av hög prioritet att få eleven att känna sig välkommen till skolan. Samma 
rektor berättar att hen ofta möts av elever som står utanför rektorsexpeditionen och vill börja. Rek-
torn får då ta kontakt med CFL för att få till en första träff där.  
 
Rektor har rutiner för att sä-
kerställa att alla elever i för-
beredelseklass så snart som 
möjligt på heltid kan delta i 
undervisningen i sin ordinarie 
undervisningsgrupp.   

Bedöm-
ning ej 
gjord 

Fungerar i 
liten ut-
sträckning 

Fungerar i 
stor ut-
sträckning 

Fungerar i 
mycket stor 
utsträckning 

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem)14 6 1 4 2 

Stadsdelen Väster15 2 3 7 1 

Stadsdelen Öster16 3 3 6 3 

Borås Stad 11 skolor 7 skolor 17 skolor 6 skolor 

 
På en av skolorna som tagit emot många nyanlända elever, och som skattar sig på högsta nivån, pla-
ceras nyanlända elever i klass omgående. En rektor på en F-3-skola påpekar att eftersom de yngre 
eleverna går rakt in i klasser har samtliga nyanlända på skolan börjat direkt i klass. Några av de sko-
lor som endast tagit emot någon enstaka nyanländ elev skriver att skolorna inte har några förberedel-
seklasser. En av dessa skolor menar att de saknar rutiner för detta område, eftersom de tar emot få 
nyanlända. En annan skola som endast tagit emot enstaka elever gör bedömningen att det fungerar i 
liten utsträckning och rektor förklarar att det inte fungerar då skolan inte har någon förberedel-
seklass. På en skola som tagit emot många nyanlända, och som skattar sig på högsta nivån, slussas 
elever ut till ordinarie klasser när elev, vårdnadshavare och lärare tillsammans ser att eleven är redo. 
Klassplacering sker direkt när eleven börjar på skolan. Andra skolor berättar om löpande informat-
ion från CFL och att skolorna tar in elever då de enligt CFL är redo att gå ut i klasser. Det sker först 
då kartläggningarna är klara.  

Studiehandledning på modersmålet  
Studiehandledningen är beroende av hur undervisningen lagts upp av ämnesläraren och vilka mo-
ment i kursplanen eller ämnesplanen som handledningen ska beröra. Samverkan mellan studiehand-
ledaren och ämnesläraren är central om studiehandledningen ska ge önskvärt resultat. I skollagen (3 
kap. 6–12 §§) regleras det särskilda stöd som skolan ska ge elever som riskerar att inte nå de kun-
skapskrav som minst ska uppnås. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven till-
hör, men om det finns särskilda skäl kan man ge det enskilt eller i en annan undervisningsgrupp. Det 
är rektors ansvar att se till att skolan snabbt utreder elevens behov och utarbetar ett åtgärdsprogram 
om det behövs. 
 
 
 

14 Bergdalskolan, Engelbrektskolan 7-9 och Särskolan Erikslund har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar. 
Engelbrektskolan F-6, Sparsörskolorna och Särskolan Fjärding saknas i underlaget. 
15 Sandaredskolan och Sandgärdskolan har ej gjort bedömningen, men lämnat kommentar.  
16 Bodaskolan F-6 och Rångedalaskolan har ej gjort bedömning, men lämnat kommentar. Äsperedskolan saknas i 
underlaget.  
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Några av de som inte gjort bedömningen förklarar att det inte finns något behov av studiehandled-
ning på deras skolor. Flera av skolorna som uppgett att elever får studiehandledning på modersmålet 
uttrycker att de får det i den mån språket finns på CFL, dock kan det ske i olika utsträckning enligt 
ett par rektorer. Det framkommer att eleverna inte alltid får studiehandledning enligt riktmärket 5 
h/v och att inte heller samtliga elever på skolan får studiehandledning på modersmålet, då studie-
handledare saknas i vissa språk  

Undervisning i svenska som andraspråk (SVA) 
SVA-undervisning 

1. SVA-undervisningen ges till de flesta elever som behöver det. SVA-perspektivet genomsyrar 
undervisningen i flera ämnen. Skolan strävar efter att stödja ämneslärare med SVA-
kompetens. SVA-lärare samarbetar med andra ämneslärare, modersmålslärare och föräldrarna. 

2. SVA-undervisningen ges till elever som behöver det. SVA-perspektivet genomsyrar undervis-
ningen i de flesta ämnen. Ämneslärare kan få stöd av SVA-lärare när de behöver det. SVA-
lärare har ett aktivt samarbete med andra ämneslärare, modersmålslärare och föräldrarna.  

3. SVA-perspektivet genomsyrar undervisningen i alla ämnen och alla lärare jobbar på ett språk-
utvecklande sätt. Ämneslärare får kontinuerligt stöd av SVA-lärare. SVA-lärare har ett välfun-
gerande samarbete med andra ämneslärare, modersmålslärare och med föräldrarna.  

 
SVA-undervisning 1 på väg 

mot 
2 på väg 

mot 
3 

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem) 1  4 1 1 

Stadsdelen Väster 2 4 5  1 

Stadsdelen Öster 3 3 1 5 1 

Borås Stad 6 skolor 7 skolor 10 skolor 6 skolor 3 skolor 

 
Även om spridningen när det gäller SVA-undervisning fortfarande är stor i Borås Stad syns en tydlig 
förbättring jämfört med 2014. De skolor som bedömts ligga på nivå 3 är alla F-6 skolor som har 
många års erfarenhet av att möta elever med behov av SVA-undervisning. Anmärkningsvärt är att 
fyra skolor med mångårig erfarenhet av elever med behov av undervisning i svenska som andraspråk 
skattar sig på de två lägsta nivåerna. Dessa skolor har också uppgett att deras organisation av SVA-
undervisning har påverkats av antalet nyanlända som skolan tagit emot.  

Språkutvecklande arbetssätt 
Språket bär kunskapen. I Borås Stad pågår sedan 2011 ett fortbildningsarbete som handlar om 
språkutveckling i alla ämnen – Borås Stads lässatsning. I utvärderingar under arbetet med Borås Stads 
lässatsning har lärarna uttryckt att de genom fortbildningen har utvecklat ett metaspråk om läsning, 
vilket har bidragit till en större samsyn och diskussion om texters betydelse i såväl ämneslagen som 
arbetslagen. Lärare uttrycker en önskan om att få möjlighet att arbeta mer med den gemensamma 
planeringen av språk- och kunskapsutvecklande lektioner, över ämnesgränserna. Vi behöver synlig-
göra alla lärares behov av utökad kompetens på området. Här har Borås Stads lässatsning varit bety-

Får elever studiehandled-
ning på modersmålet?     

Ja Nej Bedömning ej 
gjord 

Stadsdelen Norr (inkl. kom.gem.) 8 2 3 

Stadsdelen Väster 8 4 1 

Stadsdelen Öster 11 1 3 

Borås Stad 27 skolor 7 skolor 7 skolor 
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delsefull och det finns fortlöpande ett stort behov att fylla avseende språkutvecklande undervisning i 
alla ämnen. Särskilda utvecklingsinsatser riktas under läsåret 2016/17 mot språkutvecklande under-
visning i alla ämnen på Särlaskolan och Bodaskolan 7-9.  

Behov att lyfta till huvudman politisk nivå 
 
Resursfördelning, förstärkning och lokaler  
Det behövs resurser till de skolor som tar emot nyanlända elever och de lärare som arbetar i dessa 
skolor ska premieras. För att lärarna ska lyckas individanpassa för de nyanlända eleverna behöver 
lärartätheten ökas på aktuella skolor. 
 
Skolorna i Borås Stad bör, enligt flera rektorer, ges ökade ekonomiska förutsättningar att tillsätta fler 
resurser i undervisningen, i elevhälsoteam eller för att skapa bättre beredskap på skolorna för nyan-
lända elever. Om skolorna ska organisera och ta emot förberedelseklasser behövs ytterligare lokaly-
tor för detta, samt budget för att organisera en bra mottagningsverksamhet på de skolor som har det 
elevunderlaget. Utöver detta behöver kommunen förstärka IFO-asyl för de nyanlända som kommer 
med posttraumatiska besvär och eventuellt förstärka elevhälsan för detta ändamål på skolorna.  
Tillräckliga resurser behövs för att kunna möta SVA- och studiehandledningsbehovet i den omfatt-
ning som krävs på skolorna. Kommunen behöver dessutom ta fram en handlingsplan för att kunna 
rekrytera nya lärare eller vidareutbilda redan anställda lärare under arbetstid.  
 
Studiehandledning 
Skolorna önskar mer tillgång till studiehandledare och studiehandledning på alla språk som behövs 
samt i fler ämnen och mer tid. I dagsläget kommer inte alltid studiehandledaren kommer på de lekt-
ioner som önskats, på grund av att de är på andra skolor och den skola som först får in sina tider, får 
de tider som önskas lättare. En enkel ansökningsprocess för studiehandledning önskas. Möjligheter-
na till samarbete mellan studiehandledare och klasslärare måste utvecklas.  
Minskad segregering 
I rektorernas kommentarer framkommer att politikerna måste ta ansvar för alla elever på skolorna 
och fördela nyanlända elever på fler skolor. Det finns ett behov av att minska segregeringen så att 
alla skolor utvecklas till att bli mer mångkulturella.  

Sammanfattande analys 
Det är mycket stora skillnader mellan antalet nyanlända elever som de olika skolorna tagit emot. En 
del skolor har tagit emot runt 80 elever, motsvarande 3-4 normalstora klasser, medan andra skolor 
inte fått några nyanlända alls. Att ta emot ett stort antal elever som ännu inte kan svenska innebär en 
ökad belastning på skolan. Det kräver dessutom välförankrade rutiner samt hög kompetens inom 
bland annat SVA och språkutvecklande arbetssätt. Av dessa anledningar är det viktigt med en konti-
nuitet i personalgruppen och att behålla kompetensen i kommunen.  
Det finns önskemål om en gemensam tydlig arbetsgång i kommunen över arbetet från inskrivningen 
på CFL till heltid i ordinarie klass, inklusive tydliga anvisningar om ansvarsfördelning.  
 
Mer studiehandledningstid för eleverna önskas, samt studiehandledning i alla språk där behov finns.  

Gymnasie- och vuxenutbildningen  
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Nyanlända elever  
 

Språkintroduktion och SFI 
Gymnasieutbildningen är frivillig, men nästan alla ungdomar genomgår en sådan utbildning. Ung-
domar som inte är folkbokförda i Sverige, men som anses bosatta i landet har som huvudregel rätt 
till gymnasieutbildning på samma sätt som barn har rätt till utbildning i de obligatoriska skolformer-
na. Asylsökande ungdomar, ungdomar som beviljats vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och 
ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har bara rätt till gymnasieutbildning om de påbörjar ut-
bildningen före 18 års ålder.17 
 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som 
syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i 
svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Rätt att 
delta i utbildning i svenska för invandrare (SFI) har den som saknar sådana grundläggande kunskap-
er i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i lan-
det, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns 
definieras i skollagen.18 

Mottagning av nyanlända elever 
Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca. 1400 varav ca. 
400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.  
Alla nyanlända elever (grund- och gymnasieskola) i Borås Stad anmäls till Centrum för flerspråkigt 
lärande (CFL) där en första kartläggning av elevens kunskaper görs. För en första mottagning av 
nyanlända elever i gymnasieåldern ansvarar Tullengymnasiet. Därefter fortsätter eleven sin skolgång 
inom ramen för Språkintroduktion på någon av de övriga gymnasieskolorna. Vilken gymnasieskola 
eleven placeras på avgörs dels utifrån tidigare skolbakgrund, men också utifrån den inriktning som 
eleven önskat. Inom ramen för språkintroduktion får eleven möjlighet att läsa de ämnen som behövs 
för att nå gymnasiebehörighet till ett nationellt program, men också pröva på någon av de program 
som finns på respektive gymnasieskola.  
 
Kartläggning av nyanlända  
CFL, kartlägger alla nyanlända elever, oavsett ålder. Vid kartläggningen används ”Skolverkets material 
för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper”. Vidare kartläggs mer detaljerat elevens kunskaper i 
svenska, matematik och engelska av Tullengymnasiet. Med utgångspunkt i elevens tidigare skolbak-
grund görs kartläggning även i ytterligare ämnen. Elevens kunskapsutveckling utvärderas och följs 
upp kontinuerligt. Då eleven fortsätter vidare från Tullengymnasiet till någon av de övriga gymnasie-
skolorna görs en överlämning av de kartläggningar som gjorts samt att mottagande skolenhet gör en 
individuell planering för elevens skolgång. Då behov föreligger gör mottagande skolenhet ytterligare 
kartläggningar. 
 
Vuxenutbildningen gör inom ramen för SFI en individuell kartläggning av varje elev samt upprättar 
vid detta tillfälle en individuell studieplan för elevens fortsatta utbildning. 
 
Skolintroduktion 
En första skolintroduktion för de nyanlända eleverna i gymnasieskolan sker på Tullengymnasiet en-
ligt välutvecklade rutiner. Skolenheten utvärderar och utvecklar regelbundet förutsättningarna för att 

17 Skolverkets allmänna råd ”Utbildning för nyanlända elever”. 
18 http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare 
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eleven ska få svenska som andraspråksundervisning, modersmålsundervisning och studiehandled-
ning.  
 
Tullengymnasiet uppger i sin självskattning av verksamheten att informationen till eleven om skolans 
värdegrund, mål och arbetssätt fungerar i hög grad. Information till elevens vårdnadshavare lämnas 
bland annat vid föräldramöten och med hemskickad, skriftlig information. Föräldradeltagandet är 
relativt lågt vid föräldramöten, dock är det vanligt att omyndig elevs vårdnadshavare deltar vid ut-
vecklingssamtal. En relativt stor andel av skolenhetens elever är myndiga.  
 
Då eleven fortsätter vidare från Tullen till någon av de övriga gymnasieskolorna sker ytterligare en 
skolintroduktion. Skolenheterna uppger i självskattningar att detta fungerar i varierande grad. Orsa-
ken till detta är att det under innevarande läsår är första gången som skolorna tar emot språkintro-
duktionselever/nyanlända och att man därför hela tiden arbetar med frågan.  
 
Inom ramen för SFI ligger uppdraget att introducera nya elever på respektive lärare. Det finns utar-
betade rutiner för hur introduktionen ska gå till. Nya elever introduceras också i hur likabehand-
lingsarbetet fungerar samt att man arbetar med frågor som rör grundläggande värderingar. 

Svenska som andraspråk/SVA - språkutvecklande arbetssätt 
Samtliga skolenheter utom en uppger att SVA-undervisning ges till alla elever som behöver det. Den 
enhet som svarat att så inte sker uppger att orsaken till detta är att man inte lyckats rekrytera lärare 
med SVA-kompetens. Skattningen bygger dessutom på skolledningens bedömning om man, för 
närvarande, kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Samtliga gymnasieskolenheter utom 
två uppger att man kan tillgodose behovet av legitimerade SVA-lärare. Vuxenutbildningens samtliga 
enheter uppger att man inte kan tillgodose behovet för tillfället, men att man under innevarande 
verksamhetsår genomför en kompetensutvecklande insats för att utbilda obehöriga lärare inom SVA. 
 
Skolenheterna har också skattat om och på vilket sätt man arbetar språkutvecklande. En majoritet av 
gymnasieskolans enheter bedömer att ett språkutvecklande arbetssätt i liten grad genomsyrar 
verksamheten. Tullengymnasiet och Vuxenutbildningen skattar sig något högre. De enheter som 
skattar sig lågt uppger i kommentarer att lärare arbetar i allmänhet med att öka elevers ordförråd, 
ordförståelse, begreppsbildning samt läs- och skrivförmåga men att lärares kunskaper om att arbeta 
språkutvecklande måste öka för att det ska genomsyra hela undervisningen. Vid flera skolenheter har 
man startat kompetensutvecklande insatser för att öka lärarnas kompetens inom området.  
 
Vid en jämförelse med en liknande rapport som skrevs 2014, omfattande elever med annat moders-
mål, kan man se att det skett en förflyttning till en högre nivå för Tullengymnasiet och Vuxenutbild-
ningen. Detta är verksamheter som under en längre tid haft ansvar för undervisningen av nyanlända. 
Övriga enheter inom gymnasieskolan är i det skede som Tullengymnasiet var 2014 och uppger att 
man är i uppstartsfasen av arbetet idag. 
  

Studiehandledning på modersmålet 
I Borås Stad är det genom Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, som studiehandledningen organi-
seras. Det är elevens skola som ansöker om studiehandledning hos CFL. Till ansökan ska åtgärds-
program och en pedagogisk planering för studiehandledningen bifogas. Planeringen för studiehand-
ledning ska innehålla utvärderingsbara mål och ska sträcka sig över hela den ansökta perioden. I 
vanliga fall beviljas en period på 5 veckor i början. Efter den beviljade perioden görs en utvärdering 
av insatsen. I samband med utvärdering kan man ansöka om förlängd studiehandledning. Studie-
handledning kan beviljas även för kortare eller längre perioder. 
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Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov av studiehand-
ledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då stödet är att betrakta som särskilt 
stöd. Tullengymnasiet uppger att man upplevt organisatoriska problem med att skapa tid för under-
visande lärare och studiehandledare att planera tillsammans vilket påverkat kvaliteten på stödet. Öv-
riga skolenheter inom gymnasieskolan uppger att antalet elever som varit aktuella för studiehandled-
ning på modersmålet över tid har varit få. Dessutom har de elever som berörts, ofta haft ett svagt 
modersmål vilket lett till att det inte givit avsedd effekt då de fått studiehandledning på sitt moders-
mål. Flera skolenheter har anställt språkstödjare som kan vara en del av undervisningen permanent 
och detta uppges ha varit mer framgångsrikt än att erbjuda eleverna sporadiska timmar studiehand-
ledning. Fr.o.m. innevarande läsår finns Språkintroduktion på samtliga gymnasieskolor och ett arbete 
pågår med att utveckla verksamheten för att bättre matcha elevernas behov, studiehandledning på 
modersmålet ingår som en del i detta arbete. 
 

Kommentar och fortsatt utveckling 
I rapportens inledande delar behandlas mottagande, kartläggning och introduktion av nyanlända 
elever inom ramen för Språkintroduktion och SFI. Detta är områden som bedöms fungera väl. 
Skolenheterna uppger att man har rutiner för hur mottagande, kartläggning och introduktion går till 
samt att det är tydligt vem som har ansvar för vad. Fr.o.m. innevarande läsår erbjuder samtliga 
gymnasieskolor Språkintroduktion. På de enheter där utbildningen inte genomförts tidigare uppger 
man att det fungerar relativt väl men att det finns områden som behöver utvecklas och förbättras. 
Ett område som nämns som ett utvecklingsområde är överlämning av nyanlända elever. 
Skolenheterna uppger att det ibland finns brister i vilken information som lämnas till mottagande 
skola, det gäller då information som avlämnande skola besitter.  
 
Vidare har skolenheterna självskattat sig inom områdena svenska som andraspråk (SVA) och språk-
utvecklande arbetssätt. Dessa är områden som också lyftes i rapporten 2014 (elever med annat mo-
dersmål). Man kan utläsa att de skolenheter som ansvarat för SFI respektive Språkintroduktion un-
der en längre tid, av naturliga skäl, har kommit längre i arbetet med att utveckla undervisningen i 
SVA och tillse att ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar all undervisning. På dessa enheter har 
det skett en tydlig förflyttning vad gäller skattning av kvaliteten.  
 
Exempel på några områden som har identifierats är bristen på legitimerade lärare i SVA samt behov 
av att ge lärare kompetensutveckling för att de på ett bättre sätt ska kunna möta de nyanlända ele-
verna i undervisningen. Utbildningsförvaltningen har därför i samarbete med Högskolan i Borås 
startat en utbildning i SVA, en utbildning riktad till lärare som inte är behöriga i ämnet. Dessutom 
har man erbjudit lärare som undervisar nyanlända elever kompetenshöjande utbildning kring hur 
man möter elever med migrationsbakgrund. 
 
Slutligen behandlas i rapporten området studiehandledning på modersmålet. Skolenheterna uppger i 
sina självskattningar att få elever har studiehandledning på modersmålet. Orsakerna till detta är dels 
att elever som bedöms ha behov av detta tidigare har varit relativt få. Nu ser man dock ett större 
behov av detta då gymnasieskolan under föregående läsår tog emot ett stort antal nyanlända elever 
på samtliga skolenheter. Skolenheterna behöver därför göra en långsiktig planering för hur man i 
framtiden ska organisera för att eleverna får det stöd de behöver inom ramen för studiehandledning 
och/eller språkstödjande verksamhet.  
Tullengymnasiet, som tidigare varit en av två enheter som haft Språkintroduktion, uppger att de haft 
flera elever som har haft behov av stöd på modersmålet men att det varit svårt att organisera för 
detta. Dels har det berott på att man köper tjänsten från CFL, studiehandledaren finns därmed sällan 
på plats för planering med undervisande lärare samt att det funnits för lite tid att ansöka om. Man 
har istället löst elevens behov av stöd med hjälp av språkstödjare som kunnat vara på plats under 
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större delen av elevens skoldag och därmed kunnat ge eleven mer stöd på modersmålet, vilket har 
visat sig vara framgångsrikt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med att ta emot och undervisa nyanlända elever på organi-
sationsnivå fungerar relativt väl. Det finns dock områden som behöver utvecklas och noga följas 
upp. Det gäller framförallt uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling samt genomström-
ningshastigheten från Språkintroduktion och SFI vidare till andra studier eller arbete. Dessutom 
behöver, i takt med att antalet nyanlända elever ökar på samtliga gymnasieskolor och SFI, organisat-
ionen ses över gällande tillgång på lärare i SVA, på vilket sätt man kan erbjuda elever olika typer av 
stöd på modersmålet i undervisningen (studiehandledning på modersmålet, språkstödjare), hur man 
kan tillse att all undervisning genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt samt på vilket sätt man 
kan stödja lärarna med kompetenshöjande insatser. 
 
Några utvecklingsbehov har identifierats av och på skolenheterna inom området nyanlända elever.  
 

- Rutinerna för studiehandledning bör ses över för att snabbare kunna tillgodose elevens be-
hov av studiehandledning på modersmålet. 

- Huvudmannen bör organisera för fler tillfällen då lärare erbjuds att kompetensutveckla sig 
inom SVA. 

- Samordnade utbildningsinsatser inom: grundläggande litteracitetsutveckling (alfabetise-
ring/latinisering) och språkutvecklande arbetssätt. 
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grund-
skola och gymnasieskola läsåret 2015-2016: 
Kvalitetsrapport Barn och elever med annat 
modersmål än svenska 
 
 
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grund- 
och gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Rapporten har sär-
skilt fokus på matematik. Rapporten är en sammanfattning av respektive verksamhets 
kvalitetsrapport. Föregående rapport om modersmål kom 2014.  
 
Verksamheternas rapporter i helhet, bifogas som bilagor.  
 
Några resultat från rapporten 
 
Förskola 
21 % av alla inskrivna barn har modersmålsstöd. 
 
75 % av de förskolor som tagit emot nyanlända anger att rutinerna för mottagande 
fungerar bra. Bland dem som anger att rutinerna inte fungerar framkommer att det 
saknas uppgifter om barnets modersmål vilket medför att beaktan av språkstruktur 
vid val av förskola/avdelning inte kan tillgodoses.  
 
Så gott som alla förskolor skriver att det finns stöd att få för personalen för att ut-
veckla arbetssätten kring barn med annat modersmål. Här nämns framför allt stödet 
från CFL som har två utvecklingspedagoger anställda för att arbeta gentemot försko-
lan. Deras tjänster finansieras av etableringsmedel från Arbetslivsförvaltningen.  
 
Grundskola 
Antalet nyanlända varierar mycket både mellan stadsdelarna och mellan skolenheter-
na. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 har Särlaskolan tagit emot 
flest nyanlända. Därefter kommer Daltorp, Viskafors, Fristad, Engelbrekt och Boda.  
 
När kommunen tar emot nyanlända elever kartläggs elevernas kunskaper av CFL. 
Den mottagande skolan tar sedan del av denna kartläggning. Skolornas bedömning av 
vilken nytta de har av kartläggningen varierar. 
 
Flera av skolorna som uppgett att elever får studiehandledning på modersmålet ut-
trycker att de får det i den mån språket finns på CFL.  Det framkommer att eleverna 
inte alltid får studiehandledning enligt riktmärket 5 h/v och att inte heller samtliga 
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elever på skolan får studiehandledning på modersmålet, då studiehandledare saknas i 
vissa språk.  
 
Gymnasieskola 
Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca 
1400 varav ca 400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.  
En första skolintroduktion för de nyanlända eleverna i gymnasieskolan sker på Tul-
lengymnasiet enligt välutvecklade rutiner. Skolenheten utvärderar och utvecklar regel-
bundet förutsättningarna för att eleven ska få svenska som andraspråksundervisning, 
modersmålsundervisning och studiehandledning.  
 
Tullengymnasiet uppger i sin självskattning av verksamheten att informationen till 
eleven om skolans värdegrund, mål och arbetssätt fungerar i hög grad.  
 
Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov 
av studiehandledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då stö-
det är att betrakta som särskilt stöd.  
 
 
Nästa Kvalitetsrapport 
Denna kvalitetsrapport, är den sista i organisationen med tre stadsdelar. I Borås Stads 
nya organisation, ansvarar respektive facknämnd inom utbildningsklustret för sitt 
systematiska kvalitetsarbete.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta:  
 
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildnings-
nämnden.  Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att 
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
   Ingegerd Eriksson 
   Avdelningschef 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S): 
 
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildnings-
nämnden.  Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att 
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna förslaget till ”Regler och anvisningar för intern kontroll”. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna förslaget till ”Regler och anvisningar för intern kontroll”. 
2. översända ”Regler och anvisningar för intern kontroll” till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till ”Regler och anvisningar 
för intern kontroll”. Dokumentet utgår ifrån ”Regler för intern kontroll”, 
antaget av Kommunfullmäktige och uppfyller kraven i Borås stads 
”Riktlinjer för styrdokument”.  
 
Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens verksamhetsområde. I Borås Stads styrdokument ”Regler för 
intern kontroll”, antaget av Kommunfullmäktige, regleras att nämnden ska 
skapa en organisation för den interna kontrollen och se till att regler och 
anvisningar för denna antas. Förskoleförvaltningen har arbetat fram ett 
förslag på ”Regler och anvisningar för intern kontroll”. Arbetet har skett i 
samverkan med representanter från Grundskoleförvaltningen och Vård- 
och äldreförvaltningen. Dokumentet uppfyller kraven för hur ”Regler” skall 
skrivas enligt Borås stads ”Riktlinjer för styrdokument”. 
 
Förslaget till ”Regler och anvisningar för intern kontroll” beskriver hur 
nämndens organisation för arbetet med intern kontroll ser ut och vilket 
ansvar förvaltningens chefer och medarbetare har. Vidare innehåller 
dokumentet en allmän beskrivning av vad intern kontroll är och varför det 
är viktigt med ett fungerande system för detta. En kort genomgång av 
internkontrollarbetets olika moment finns också beskrivet.   
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Efter beslut i Förskolenämnden kommer dokumentet att skickas till 
Stadskansliet för att infogas i den gemensamma mall som skall användas vid 
”Regler” enligt Borås stads ”Riktlinjer för styrdokument”. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till:  Kommunstyrelsen 

Stadsrevisionen 
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Regler och anvisningar för intern kontroll 
 
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för 
den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens ”Regler och 
anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 
Kommunfullmäktige. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 

 
Organisation 

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 
 
 
Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 
Förskolenämnden  
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån 
en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att kontroller 
genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
internkontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och 
vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke 
om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 

Fastställt av: Förskolenämnden 
Datum: 30 mars 2017  
Dokumentet gäller till och med: 2018 
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en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system som 
stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
 
 
Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner och 
system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till verksamhetschef. 
 
 
Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 
 
Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 
 
Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
  
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet.  

Fastställt av: Förskolenämnden 
Datum: 30 mars 2017  
Dokumentet gäller till och med: 2018 
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga.  
Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet.  
Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte 
drivs på ett kostnadseffektivt sätt.  
Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk.  
Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  
 
Internkontrollplan  
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 

• Verksamhet/process  
• Riskbild  
• Riskbedömning 
• Kontrollmoment  
• Kontrollmetod 
• Kontrollfrekvens 
• Kontrollansvarig 

 
 
Uppföljning till nämnden  
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, redovisas en 
skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts 
under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

Fastställt av: Förskolenämnden 
Datum: 30 mars 2017  
Dokumentet gäller till och med: 2018 

 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Anslagsframställan nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan, 
kv. Maskinisten 3, Borås 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan till nybyggnation av KreaNova förskola, 
Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0040 714 
Handläggare: Fredrik Wallengren 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 
 

2017-03-08 D nr 2017/FN0040 
 

Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

 
 
 
 
     
 

Anslagsframställan nybyggnad av KreaNova förskola, 
Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 

 
1. tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan till 

nybyggnation av KreaNova förskola, Värmlandsgatan, kv 
Maskinisten 3, Borås. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 
Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har tagit del av Lokalförsörjningsförvaltningens 
anslagsframställan och föreslår att den tillstyrks. 

 
Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan. 

 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 

 
 

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
 
 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet skickas till: Lokalförsörjningsnämnden 

























 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, 
Hässleholmen Del av Hässleholmen 3:1 m.fl, Borås 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Del av 
Hässleholmen 3:1 m fl, Borås. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2016/FN0037 714 
Handläggare: Fredrik Wallengren 
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 2017-03-08                     D nr 2016/FN0037 

 
Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

 
         
                             
                           
  

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Del av 
Hässleholmen 3:1 mfl, Borås. 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Del av Hässleholmen 3:1 
m fl, Borås. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 
Ärendet i sin helhet 
Förskoleförvaltningen har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan och föreslår att den tillstyrks. Förstudiens upplägg 
är gjort på sådant sätt att den ska kunna användas för både Silverpoppelns 
och Tunnlandsgatans förskolor med vissa lokala justeringar.  
 
Förskoleförvaltningen ser ett stort behov av en ny förskola på 
Hässleholmen och projekteringsframställan för Tunnlandsgatan är en bra 
lösning.   
 
Beslutsunderlag 
Projekteringsframställan.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
 Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
Beslutet skickas till: Lokalförsörjningsnämnden 



 
 
 
Avd: Ekonomistyrning 
Handläggare: Annette Antonsson 

 
Sida 
1(1) 

2017-03-20 Dnr 2017/KS0273 

 Dnr 2016/FN0037 

 
 
   Lokalförsöjningsnämnden 
   Förskolenämnden 
 
 
 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, 
Borås. 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2017 att Kommunstyrelsen beslu-
tar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokal-
försörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av Tunnlandsga-
tans förskola, Hässleholmen, Borås. 
 
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017. 
 
Behovet av ny förskola finns upptaget i Lokalresursplanen 2016-2018 och behövs för 
att möta behovet av fler förskolebarn i området. 
 
Enligt Förskolenämnden finns det inga planerade lokaler som kommer att sägas upp i 
samband med nybyggnationen. Totalt planeras sex avdelningar vilket innebär motsva-
rande ökning av antalet förskoleavdelningar i Borås stad. 
 
Kommunstyrelsen har den 20 mars 2017beslutat att Lokalförsörjningsnämnden, un-
der förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projek-
teringsframställan, får i uppdrag att projektera för nybyggnad av Tunnlandsgatans 
förskola, Hässleholmen, Borås. 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
   Magnus Widén 
   Ekonomichef 

 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 















 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remissvar: Detaljplan för Centrum Pallas 1 m. fl- Höghuset, Borås Stad 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Centrum, Pallas 1 m. fl – Höghuset, Borås Stad. 
2. påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.  
3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0042 214 
Handläggare: Emelie Hansson 
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 2017-03-08                     D nr 2017/FN0042 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
         
                             
                           
  

Remissvar: Detaljplan Centrum, Pallas 1 m.fl. -
Höghuset, Borås Stad 
BN 2015-0650 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Centrum, Pallas 1 m.fl. – Höghuset, Borås 
Stad. 

2. påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i 
centrum.  

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i 
kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Det 
planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med en höjd av 20-34 
våningar. Höghuset ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen och 
Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärke är det viktigt att 
byggnaden utformas med hög arkitektonisk nivå. 
 
I samband med att Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskoleförvaltningen påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor i centrum.  
 
Ärendet i sin helhet 
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av 
kvarteret Pallas sydvästra hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster 
och Strandpromenaden längs Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 
800 kvm och omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen 
som är allmän platsmark.  
 
Detaljplanen för Pallas P1214 vann laga kraft 2015-04-15 efter 
Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens beslut innebar att höghusets 
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 2017-03-08                     D nr 2017/FN0042 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
bostadsändamål togs bort i detaljplanen eftersom det inte ansågs förenligt 
med gällande praxis för trafikbuller. Beslutet togs i överenskommelse med 
kommunen och har inneburit att övrig byggnation inom kvarteret Pallas har 
kunnat påbörjas.  
 
2015-05-25 yttrade sig Kommunstyrelsen angående exploatörens begäran 
om planändring och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2016-06-11 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen. Den nya detaljplanen skiljer sig endast från gällande detaljplan 
P1214 avseende bostadsändamål i höghuset och justerad byggrätt för den 
befintliga parkeringsrampen samt möjlighet till tekniska anläggningar under 
mark.  
 
I samband med att Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder vill 
Förskoleförvaltningen påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 
förskolor i centrum.  
 
Beslutsunderlag 
Genomgång av Planbeskrivning och Samrådsredogörelse för Detaljplan 
Centrum, Pallas 1 m.fl. – Höghuset, Borås Stad. 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 



Dp Granskning

Detaljplan för del av Centrum

Pallas 1 m." . - Höghuset

BN 2015-0650
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Sammanfattning
Den nya detaljplanen skiljer sig från gällande detaljplan P1214 
avseende bostadsändamål i höghuset. Planen ger även en 
justerad byggrätt för den be� ntliga parkeringsrampen samt 
möjlighet till anläggningar under mark. Gällande detaljplan 
tillåter centrumverksamhet i höghuset till skillnad från den 
här detaljplanen som även tillåter bostäder. 

Gällande detaljplan syftar till att ge Borås ett landmärke med 
hög arkitektonisk kvalitet vid infarten till Borås i en höjd av 
20-34 våningar. 

Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en 
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder.
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1. Inledning

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade 
höghuset i kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för 
be� ntlig parkeringsramp.

Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med 
en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan 
kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från 
kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden 
utformas med hög arkitektonisk nivå.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och 
är en del av kvarteret Pallas sydvästra hörn. Det ansluter 
till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs 
Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och 
omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen 
som är allmän platsmark.

Fastigheterna i kvarteret Pallas är privatägda och ägs av olika 
partnerskap mellan Cernera AB och Järngrinden AB. 

Gällande detaljplan
Området omfattas av detaljplan P1214 som vann laga kraft 
2015-04-15.

Kommunala beslut 
Detaljplanen för Pallas P1214 vann laga kraft 2015-04-15 
efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens beslut 
innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i detaljplanen 
eftersom det inte ansågs förenlig med gällande praxis för 
tra� kbuller. Beslutet togs i överenskommelse med kommunen 
och har inneburit att övrig byggnation inom kvarteret Pallas 
har kunnat påbörjas. 

2015-05-25 yttrade sig Kommunstyrelsen angående 
exploatörens begäran om planändring och uppmanade 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-
11 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplanen. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas har kultur-
historiska värden och utgörs av småskalig kvartersbebyggelse 
i två till fem våningar och är omnämnda i Borås Stads 
kulturmiljöprogram. Användningen är bostäder, butiker och 
kontor. Väster om Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som 
byggdes 1971.

Ny bebyggelse
Gällande detaljplan P1214 möjliggör ett höghus i anslutning 
till Hallbergsplatsen. Byggrätten möjliggör centrumändamål 
och parkeringsramp.  

För kvarteret pågår en stor ombyggnad som bland annat 
innebär nya fasader, påbyggnad med bostäder och ett höghus 
som blir 20-34 våningar. Kvartershusets källarvåning och 
markvåning kommer fortsatt innehålla galleria. Över det 
� nns fyra parkeringsvåningar. Den pågående påbyggnaden 
omfattar två bostadsvåningar med en öppen gård med 
möjligheter att ha planteringar. 

Den nya detaljplanen skiljer sig endast från gällande detalj-
plan P1214 avseende bostadsändamål i höghuset och justerad 
byggrätt för den be� ntliga parkeringsrampen samt möjlighet 
till tekniska anläggningar under mark. Gällande detaljplan 
tillåter endast centrumverksamhet i höghuset till skillnad 
från den här detaljplanen som även tillåter bostäder. I denna 
planen tillåts även den be� ntliga parkeringssnurran att vara 
kvar. I föregående detaljplan skulle åtkomsten till parkrings-
våningarna lösas med en annan typ av ramper. 

Stadsbild och gestaltning
Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och 
rutnätsstaden. Till de starka formerna tillkommer ett högt 
hus vid Viskan, i skarven mellan Stadsparken och rutnäts-
staden. På långt håll samspelar formerna och en slank pro� l 
då den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder en 
planbestämmelse att huset inte får vara lägre än 20 våningar 
för att uppnå en slank vertikal volym. Landmärken är viktiga 
för orienteringen i en stad och bidrar till en intressant skyline.

Staden kommer att förändras med det höga huset i kv Pallas 
som kommer att ge staden en ny målpunkt. Borås har en stor 
variation av uttryck i arkitektur och platser. Sammanhållande 
är den rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m." . - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016. 
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Gestaltningsförslag. Kvarteret Pallas sett från Sandwalls plats.

Stadsparken och Viskan.
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Vy från Teaterbron.

Kvartershuset

Höghuset

Orangeriet

PROMETEUS

Viskan

Orienteringskarta.
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Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande 
i hela centrala staden är en hög arkitektonisk kvalitet en 
förutsättning.

Pallashuset kommer att markera entrén till Stadsparken från 
Hallbergsplatsen. Läget i innerstaden markerar också den 
västra infarten till centrum. Borås kan komma att få ytterli-
gare ett landmärke vid södra infarten från Annelundsmotet 
i form av Vitsippanprojektet. Tillsammans med kv Nejlikan 
på Druvefors blir det tre solitärer med olika höjd och olika 
uttryck.

En positiv effekt med att förtäta är, förutom de samhälls-
ekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att 
folk bidrar till med rörelse och liv i staden, vilket bidrar till 
att öka stadens attraktivitet. Människors största intresse är att 
se andra människor och att skapa olika slags mötesplatser är 
viktigt. 

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 
gjordes en översiktlig undersökning om vindförhållandena 
runt kv Pallas (Klimator, 2014-06-27). Den är tillämpbar 
även för den här detaljplanen. Rapporten beskriver hur man 
kan klara åtgärder mot alltför stor vindpåverkan på liggande 
förslag på egna fastigheten med eventuella kompletteringar 
av planteringar på allmän platsmark. 

Historik och kulturmiljöer
Kv. Pallas skapades av två kvarter och en bit av Holmsgatan 
år 1969. Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes i betong 
med synlig ballast av vit sten och stod klar 1971. Syftet 
var att bygga ett varuhus med parkeringsanläggning för 
Domus. Varuhuset fanns i entréplan och källarvåning, som 
nåddes med Borås första rulltrappa. Parkeringshuset består 
av tre våningar och ett däck utan tak på fjärde våningen. 
Mot söder och Viskan byggdes en parkeringsramp i spiral. 
Sex meter höga, genombrutna betongelement hängdes 
utanpå de norra och södra fasaderna framför de tre nedersta 
parkeringsvåningarna. De spetsmönstrade betongelementen 
ersattes senare av brutalistiska snedställda betongelement 
som plockats bort i pågående ombyggnation. Efter ombygg-
nationen kommer det � nnas " er butiker, café samt kontor 
mot Hallbergsplatsen.

Bostäder
I den redan planerade exploateringen som sker med stöd 
av detaljplan P1214 så tillkommer 40 lägenheter ovanpå 
kvartershuset. Genom den nya detaljplanen kommer även 
höghuset kunna användas för bostäder. Där � nns det möjlig-
het att skapa ca 100 stycken nya lägenheter. 

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden.

Höghuset ny målbild i staden.

Vy från Smedsgatan.

Kvarteret från Stadsparken. Utan den be� ntliga p-snurran. 
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Hallbergsplatsen innan ombyggnationen.

Arbetsplatser
Planerad exploatering och förtätning av kvarteret som sker 
med stöd av gällande detaljplan P1214 kommer innebära 
en upprustning av be� ntliga lokaler samt möjliggöra nya 
handelslokaler, kontor och hotell. Genom detta skapas nya 
arbetstillfällen i centrum. 

Offentlig och kommersiell service
Genom gällande detaljplan P1214 stärks utbudet av kommer-
siell service i centrum. Inom en kilometer från planområdet 
� nns offentlig service i form av fem förskolor och � era 

skolor. Det � nns ett behov av � er förskolor i centrum, och 

kommunen bedriver ett aktivt arbete för att få fram � er. 

Genom denna detaljplan kan ytterligare ca 100 nya lägenheter 

skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell och offent-

lig service i centrum. 

Barnperspektivet
Lekplatser � nns nära bostäderna i kv Pallas. Stadsparken 

� nns direkt utanför planområdet och Annelundsparken 

450 meter åt öster. Entrén till bostäderna i höghuset ligger i 

direkt anslutning till stråket utmed Viskan. Gatorna i centrala 

staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor � nns på prome-

nad- eller cykelavstånd. 

Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med 

möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och fritids-

anläggningar som bad och idrottsplatser. Ett stort utbud 

av kollektivtra� k bidrar till att skapa en rörelsefrihet för 

unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur, 

löpslingor och fotbollsplaner. 

Att det planeras � er bostäder i centrum medför att det � nns 

� er människor i rörelse � er timmar på dygnet både i parken 

och på gator och torg. Boende i höghuset med utsikt över 

parken och verksamheter i bottenvåning med butiker bidrar 

till trygghet. 

Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats, 

antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan sex i 

kvartershuset. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning leder inte till 

hinder eller begränsningar för personer med funktionsned-

sättning.

Hallbergsplatsen från söder under ombyggnationen.

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus under ombyggnationen.

Stadsparken, rekreation.
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3. Gator och tra$ k

Gatunät
Planområdet ligger centralt innanför cityringen med ca 400 

meter till Resecentrum. Det är väl försörjt med lokalbussar 

på Lilla Brogatan och ett stort utbud av regional buss- och 

tågtra� k vid Resecentrum. Det innebär att man kan förvänta 

sig en låg andel bilresor. Läget i staden ger också kort 

körsträcka till påfart på riksväg 40. Planen bidrar därför 

positivt till Borås stads mål om en bilfri stadskärna där 

kollektiva transportsystem dominerar. 

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 

gjordes en tra� kutredning (Sweco, 2013-11-15). Den base-

rades på att det skulle vara möjligt att använda höghuset för 

bostäder och är därför tillämpbar även för denna detaljplan. 

Den tillkommande biltra� kalstringen från planen beräkna-

des bli cirka 1 100 bilför� yttningar/vardagsdygn. Av dessa 

beräknas 500 alstras av bostäderna och resterande 600 till 

ungefär lika delar av kontor och hotell. 

Med utgångspunkt från den förväntade tra� ktillväxten och 

inklusive den ökade alstringen från Pallas har en kapacitets-

bedömning gjorts för korsningarna Lilla Brogatan � Sven 

Erikssonsgatan och Varbergsvägen � Lilla Brogatan � ramp-

anslutning med riksväg 40. Den ytterligare tra� kbelastningen 

från planen beräknas bli förhållandevis liten och kapaciteten 

bedöms vara tillräcklig i båda korsningarna för de framtida 

tra� kmängderna. Ett problem har varit Varbergsvägens norra 

tillfart där de framtida tra� kmängderna riskerar att ge köer 

som växer förbi Brodalsgatan och därmed riskera att skapa en 

blockeringssituation. Bussar leds nu om via rondellen på Lilla 

Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten 

blivit bättre.

Gång- och cykeltra$ k
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Hallbergs-

platsen har ca 30 platser för cyklar. I övrigt saknas markerade 

platser för cykelparkering i anslutning till området. Den 

planerade exploateringen innebär att behovet av cykelparke-

ringar kommer att öka för såväl besökare som de som bor 

och arbetar inom kvarteret. Fler platser bör sökas närmare 

Strandpromenaden och närliggande torgytor. För att göra 

cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl behöver � er 

cykelparkeringar anordnas. För boende och arbetande bör 

låsbara cykelrum inom kvarteret ordnas.

bussar

bilar

lastbilar, angöring

Pågående planarbeten

planområde

RESECENTRUM

CENTRALSTATIONEN

BRODALSMOTET

ANNELUNDSMOTET

400 M

Tra� kkarta
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Avfall
Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med utrym-

men inomhus för källsortering av avfall. Gemensamma 

avfallsutrymmen för boende respektive verksamhetsutövare 

anordnas på lämplig plats i enlighet med Renhållningsord-

ning för Borås Stad. Hämtningsfordon ska kunna angöra 

intill avfallsutrymmen på ett tra� ksäkert sätt. Nivåskillnader 

bör undvikas. Närmaste återvinningsstation � nns idag vid 

Krokhallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet. 

5. Mark

Natur och vegetation
Marken inom planområdet är bebyggd eller hårdgjord. I 

naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås 

miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III 

(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör 

ändå viktiga biotoper. 

Lek och rekreation
Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås äldsta 

kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsam-

mans med Viskan till Borås mest värdefulla rekreationsom-

råden. 

Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur Stadspar-

ken kan bli tryggare att vistas i. Genom att lägga ett högt 

hus med bostäder och verksamheter som befolkar park- och 

stadsrum med gående och cyklister ges en större trygghet 

under större del av dygnet. Med det nya caféet och möteslo-

kaler, Orangeriet, med utomhusscen framför Teaterbron rör 

sig också � er i parken. 

I södra delen av parken � nns Stadsparksbadet som är en 

viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en välbesökt 

äventyrslekplats norr om badhuset. Det � nns också en 

äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven Ericssongatan. 

Geoteknik och Radon
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 

gjordes en geoteknisk utredning av den del av planområdet 

som innehåller nybyggnation (WSP, 2011-09-30, med 

komplettering 2013-10-15). Den är tillämpbar även för denna 

detaljplan. 

Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket låg 

fasthet ska det nya bostadshusets stomme och väggar 

grundläggas med pålar till fasta bottenlager. Schaktarbeten 

ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid 

byggandet av källare kommer pumpning att ske. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-

råde vad avser radon. 

Kollektivtra! k
Området är väl försörjt med kollektivtra� k. Hållplatser � nns 

utmed Lilla Brogatan som idag tra� keras av fem stadslinjer 

och en lokallinje, totalt 30 turer i båda riktningarna varje 

timma under högtra� kperiod på vardagar. Avståndet till 

Resecentrum (tåg och vissa regionala busslinjer) och Södra 

Torget (övriga stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca 

400 respektive 200 meter. 

Biltra! k och bilparkering 
Parkeringshuset i kvarteret Pallas kommer att kunna erbjuda 

413 parkeringsplatser. Behovet av parkeringsplatser för hela 

kvarteret har studerats i en särskild parkeringsutredning 

(Koucky 2016-03-21). Enligt den gällande parkeringsnormen 

beräknas parkeringsbehovet uppgå till 429 platser. På grund 

av kvarterets stora tillgång till parkering och det centrala 

läget med god tillgång till service och kollektivtra� k har 

Kommunfullmäktige beslutat om ett avsteg från parkerings-

normen angående Kv. Pallas. 

Borås Stad har tagit fram en ny parkeringsnorm med större 

� exibilitet och större möjligheter till hållbara transporter. 

Jämfört med den före detta parkeringsnormen innebär den 

en minskning av antalet parkeringsplatser för Pallas med 320 

platser.

Tillgången till markparkeringsplatser är begränsad och 

be� ntliga platser är avsedda för angöring och kortare ären-

den. Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv 

Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken. 

Angöring och utfarter
Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt 

varumottag sker från Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans 

norra sida � nns � ckor som utgör lastzon klockan 06-11, övrig 

tid tillåts korttidsparkering.

4. Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala vatten- 

och spillvattennätet. Dagvattennät � nns också utbyggt till 

området. 

För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den höga 

byggnaden krävs en lokal tryckstegring. 

El, tele och ! ber
Ledningar för tele och bredband � nns utbyggda i anslutning 

till området. Det är exploatörens ansvar att samråda med 

respektive lednings- och nätägare kring villkoren för anslut-

ning. 
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Förorenad mark
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 

gjordes en markundersökning av den del av planområdet 

där höghuset planeras (WSP 2011-08-30).  Den är tillämpbar 

även för denna detaljplan. Undersökningen påvisar halter av 

organiska ämnen över nivån för känslig markanvändning 

(KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för 

nuvarande användning eller föreslagen exploatering. 

Schaktningen är redan genomförd enligt utredningen från 

den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar, lukt 

eller innehåll av byggrester har påträffats.

6. Vatten

Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbygg-

nadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på. 

Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken 

utmed Viskan behöver plaster och torg som inbjuder till 

möten mellan människor. 

Promenaden längs Viskan är idag både gång- och cykelväg. I 

gällande detaljplan P1214 ingår att bredda Strandpromenaden 

och få plats med uteservering genom att träden tas ner, 

samt att gräsremsan och gång- och cykelstråket får samma 

stenbeläggning lik den på Sandwalls plats för att möta upp 

till en högre standard. 

Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassi� ceringen 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvatten-
status. Det största skälet till klassningen otillfredsställande 
ekologisk status är de två dämmena vid Ålgården och Druve-
forsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år 2021 
för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. 
Tidfristen beror på att det bedöms vara tekniskt omöjligt att 
uppnå normen år 2015. Planen innebär inga förändringar av 
förhållanden i Viskan som försämrar möjligheten att uppnå 
god ekologisk status år 2021 eller att bibehålla god kemisk 
ytvatten status år 2015.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till att området är redan ianspråktaget och 
bebyggt. 

Översvämningsrisk
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 
studerades översvämningsrisken för området. HDI konsulter 
utförde 2010 på uppdrag av Borås Stad en detaljerad 
översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och 
Viaredssjön. I en rapport daterad 2013-10-10 har DHI gjort 

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva innan ombyggnationen.

Strandpromenaden vid Pallas innan ombyggnationen.

Översvämningskartering som visar var det � nns översvämningsrisk.
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en justering av beräkningen av � ödena och maxnivåerna i 

Viskan eftersom nya rapporter visar att vatten kommer att 

stiga mer än tidigare beräkningsmodeller visat.

Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter 

på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en 

översvämning lindras med översvämningståliga konstruktio-

ner och möjlighet att ta sig till och från byggnader. Bebyg-

gelse och mark ska utformas så att översvämmande vatten 

upp till +133 (Borås lokala höjdsystem från 1973) inte skadar 

byggnader och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar 

utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet 

inte skadas, till exempel el och hissar. 

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 ! nns 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

vatten och ytvatten. Det ! nns även miljökvalitetsnormer för 

buller och luft.

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar 

och omgivningsbuller bedöms inte komma att överskridas på 

grund av den verksamhet som medges i detaljplanen. 

7. Störningar på platsen

Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 

andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms 

inte som nödvändiga. 

Buller
En tra! kbullerutredning har utförts av ACAD (2015-10-08) 

samt en reviderad rapport (2017-01-30) för de planerade 

bostäderna i höghuset. Beräkningarna visar att ekvivalent 

ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 55 dB(A) vid 

delar av det planerade husets fasader. Som högst uppgår ekvi-

valent ljudnivå till 60 dB(A) vid fasad mot väster. Värdena 

avser frifältsvärden vid slät fasad utan avskärmning från 

balkongplattor och skärmar. Eftersom ekvivalent ljudnivå 

ej överskrider 60 dB(A) vid någon fasad är det möjligt att 

bygga smålägenheter på högst 35 m2. Smålägenheterna klarar 

riksdagens riktvärden oavsett var de placeras i byggnaden, 

utan bullernedsättande åtgärder. 

För redovisning av bullervärden över byggnaden se 

bullerutredningen (ACAD, 2017-01-30). Bullerutredningen 

redovisar även hur bullret löses för varje lägenhetstyp med 

planlösningar. Planlösningar och bullervärden illustreras på 

bilden på sida 15.

Lägenheterna med fasad mot norr (gröna lägenheten på 

sida 15) är minst bullerutsatta de har bullervärden mellan 

45 och 50 dB(A) . På den sidan av huset, samt alla de andra 

lägenheterna på de lägre våningsplanen, uppfylls riktvärdet 

enligt bullerförordningen utan att extra åtgärder krävs för 

dessa bostäder. 

I lägenheterna mot Strandpromenaden och Stadsparken (de 

gula lägenheterna) är bullervärdena upp till 55 dB(A). Här 

krävs det ljudabsorbenter i balkongerna för att komma ner till 

värden som uppfyller förordningen. Balkongerna förses med 

ljudabsorbenter i taket och tätt räcke. Det bedöms ge 3-5 dB 

dämpning av ljudnivån vid fasaden. 

Den delen av huset som är mest bullerutsatt har fasader mot 

Lilla Brogatan och Hallbergsplatsen (orangea lägenheter på 

sida 15). För att klara riktlinjerna för buller behöver dessa 

lägenheter både dämning i balkongen samt att balkongen 

förses med balkongskärmar. Skärmens storlek motsvarar att 

75 % av ytan ovanför räcket. Borås Stad anser att detta är en 

godtagbar lösning då samtliga balkonger kommer att glasas in 

för att öka komforten för de boende. 

Länsstyrelsens tolkning av bullerreglerna är att glasskärmar 

framför fasad inte får användas för att dämpa buller, men att 

5 % av lägenheterna kan tillåtas överskrida bullerriktlinjerna. 

Kommunen har därför valt att arbeta vidare med att tillåta 

5 procents avsteg för lägenheterna markerade med orange 

i bilden på sida 15. För att klara detta ska de lägenheterna 

göras om till smålägenheter på max 35 m2  eller andra ytor 

som t.ex. förråd eller centrumverksamhet.

I plankartan regleras detta med bestämmelser om störnings-

skydd som lyder: Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55 

dB(A) ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddäm-

pad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalet ljudnivå på 

högst 55 dB(A) samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A). 

För små lägenheter med en boarea på max 35 m2 gäller krav att minst 

hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om 

ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är mer är 60dB(A). Fasad mot 

ljuddämpad sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dB(A) samt 

maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A). 
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Upp till 50 dB(A)

Upp till 55 dB(A)

Upp till 60 dB(A)

Planlösningar och buller.

Om bostaden har en eller � era uteplatser ska ljudnivån vid minst en 

uteplats vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maxi-

mal ljudnivå. 5% av lägenheterna får ha en ljudnivå upp till 60 dB(A). 

Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på max 35m2.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 

luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 

med miljökvalitetsnormer 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 � nns normer för en 

rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 

kolmonoxid, ozon med � era. Luftföroreningshalten är 

högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 

men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 

energiproduktion påverkar halterna.

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar 

bedöms inte komma att överskridas på grund av den verk-

samhet som medges i detaljplanen.
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LÅGDEL

HALLBERGSPLATSEN

VISKAN

Flyghinderanalys
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214 

genomfördes en � yghinderanalys utan erinran. 

I samrådet skickades � yghinderanalysen till bland annat 

Försvarsmakten och närliggande � ygplatser för synpunkter.

8. Planbestämmelser 

Kvartersmark område 1
Beteckningen C

1
B

1
PE gäller för det höga huset (område 1 

på bilden). C
1
 betyder centrumanvändning och tillåts i hela 

byggrätten. Centrumändamål kan vara t.ex. handel, kontor, 

hotell mm. B
1
 betyder bostäder som tillåts i hela byggrätten 

utom i markplan. Bostäder tillåts inte i markplan för att 

markplanet ska vara till för butiker. P betyder att parkering 

får � nnas i form av ramp. E betyder att tekniska anlägg-

ningar får � nnas, t.ex. en transformatorstation.

Det � nns en bestämmelse där det står att +205 är den lägsta 

totalhöjden och att +238 är den högsta totalhöjd i meter över 

grundkartans nollplan. Dessa bestämmelser gör att byggrät-

ten för höghuset motsvarar minst 20 och max 34 våningar. 

Den lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge 

landmärket en hög och slank pro� l. Detta gäller för område 1 

och delar av område 2 där det får � nnas balkonger.

Byggnadsdelar får inte sticka upp ovanför totalhöjden i det 

höga huset, förutom anordning för vindskydd eller master 

och antenner. Antenner och master behövs för att markera 

� yghinder och till exempel för åskledare.

Entrévåningen på det höga huset ska karaktäriseras med 

hög takhöjd. Det � nns bestämmelser som säger att minsta 

rumshöjd ska vara 4,0 m i våning ett i markplan. 

Den delen av det höga huset som har bestämmelserna f
3

och x ska vara öppet i markplan och bebyggt ovanför. Det 

får � nnas pelare i hörnen för grundläggning (f
3
) men från 

marken och 4,5 m meter upp ska marken vara tillgänglig för 

allmänheten (x). 

Kvartersmark område 2
Beteckningen C

2
B

2
PE gäller för den be� ntliga parkerings-

snurran och delar av byggrätten för det låga huset samt 

balkonger för höghuset ovanför den låga byggnadsdelen 

(område 2 på bilden). Det som skiljer användningsbestäm-

melserna från det höga huset (område 1) är att i område 2 

tillåts centrum och bostäder upp till +141 över grundkartans 

nollplan. Höjden +141 motsvarar två våningar från marken 

räknat. Över de två våningar får det � nnas balkonger.  

Höjden på två våningar är samma i den omgivande planen. I 

omgivande planer � nns det även bestämmelser som reglerar 

parkeringslösningar som inte länge är aktuella. Dessa 

bestämmelser bedöms inte vara i kon� ikt med det som 

föreslås i aktuell plan. I detta område � nns även en nockhöjd 

reglerat för att begränsa höjden. Nockhöjd har använts för att 

vara mer � exibel än en totalhöjd. 

Parkeringsrampen har en nockhöjd på +150 meter över 

grundkartans nollplan, vilket motsvarar dagens parkerings-

ramp som är 5 våningar hög.

1

3

2
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Bestämmelsen om att bostäder inte tillåts i markplan är 

samma som i område 1. Det är även bestämmelserna om att 

P parkering endast får � nnas i form ramp och att tekniska 

anläggningar får � nnas.

Område 2 och 3
Det � nns en bestämmelse markerat med ett e som ger bygg-

rätt för balkonger ovanför allmän platsmark samt ovanför 

den lågdelen av byggprojektet. Syftet med bestämmelsen 

är att ge byggrätt för balkonger men att begränsa antalet 

kvadratmeter som får bli balkong för att behålla byggnadens 

smala siluett. De 90 kvadratmetrarna balkong som får � nnas 

ska fördelas över båda områdena med ett litet e. Det får 

alltså inte vara 90 m2 per område med e, utan max 90 m2 per 

våningsplan. På Illustrationen är det ritat med 6 balkonger 

där 3 är ca 10 m2  och 3 som är 3 ca 15 m2.

Allmän platsmark område 3
Del 3 på bilden nedan är allmän platsmark, vilket i detta 

fall innebär strandpromenad eller torg. Beteckningen på 

plankartan är Lokalgata (CB). Bokstäverna inom parentesen 

står för centrumändamål och bostäder och är till för att 

tillåta dessa användningar ovanför allmän plats. Marken ska 

vara tillgänglig för allmänheten i markplan och över marken 

får balkonger till hotell och bostäder � nnas. Balkongerna får 

sticka ut 2 meter från fasad förutsatt att de är 4,5 meter upp 

från marken. Fundament och andra tekniska anläggningar 

till centrum och bostäder får � nnas under marken. Detta 

kan t.ex. vara en fettavskiljare till eventuell restaurang eller 

anordningar som behövs för grundläggning. Bestämmelsen 

möjliggör att kvarterets funktioner kan rymmas under mark 

och att marken kan tillhöra kommunens fastighet i markplan 

samtidigt som balkongerna ovanför tillhör fastigheten till 

kvarteret Pallas. 

Hela planen
På grund av de geologiska förutsättningarna krävs att bebyg-

gelsen pålas för att garantera att marken blir stabil. För detta 

� nns en bestämmelse om att marken ska pålas.

Byggnad ska utföras vattentät upp till +133 m över 

grundkartans nollplan. Höjden motsvarar dagens marknivå. 

Denna bestämmelse är satt för att undvika skador vid höga 

vatten� öden i framtiden.

In- och utfart till planområdet får enbart ske ut mot Hall-

bergsplatsen. Planområdet regleras därför med utfartsförbud 

mot Strandpromenaden.

Störningsskydd
I planen är det nödvändigt att reglera buller för att garantera 

att en god ljudmiljö uppnås. Förklaring till bullersituationen 

och bestämmelserna som är satta i plankartan � nns på 

sidorna 14 och 15.

9. Övergripande beslut

Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 

ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-

bete. Följande strategier berör exploateringen i kv Pallas:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 

antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025. 

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 

och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 

gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. 

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 

nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 

rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 

får en framträdande plats och ger möjlighet till både 

aktiviteter och sinnesro. 

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad. 

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-

ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 

och upplevelser så att staden lever under dygnets � esta 

timmar. 

 » Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollek-

tiva transportsystemen dominera med nya tekniska 

lösningar. 

Det planerade exploateringen som möjliggörs genom detalj-

plan P1214 bidrar därmed till att förverkliga Vision 2025. 

Att tillåta bostäder i höghuset är särskilt viktigt för att bidra 

till � er invånare i stadskärnan, och en blandning av olika 

verksamheter och bostäder i stadskärnan. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Det aktuella 

området ingår i stadskärnan och redovisas som bostadsbe-

byggelse. 

Miljömål
Av de nationella miljömålen har begränsad klimatpåverkan, 

frisk luft och god bebyggd miljö relevans för planen. En 

tätare bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger 

även förutsättningar för resurssnåla transporter. Detta i 

sin tur kan minska användningen av fossila bränslen och 

minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller god 

bebyggd miljö är tra� kbuller och körsträcka med bil viktiga 

indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är en minskning av 

biltra� k viktig för att nå målet. En av framgångsfaktorerna 
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för att begränsa biltra� ken är att åstadkomma en ökad 

användning av kollektivtra� k. Det förutsätter en god tillgång 

till kollektivtra� k vilket planområdet har. 

I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att ett 

prioriterat område är hållbar samhällsplanering. Borås Stad 

ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill 

vistas och bo samt platser där det är enkelt att mötas på ett 

tryggt och miljömässigt hållbart sätt. 

Stadsbyggnadsprogram
Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, Staden vid Viskan, 

godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2002. Bostäder 

ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan och stråken utmed 

Viskan behöver platser och torg som inbjuder till möten 

mellan människor. 

Grönområdesplan
Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås Stads 

Grönområdesplan, antagen 2014. 

10. Konsekvenser

Behovsbedömning 
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för 

luftkvalitet eller buller negativt. Området är utsatt för höga 

bullernivåer och det följs upp med planbestämmelser. En 

förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att tra� kbul-

lerstörningar och riskbild hanteras enligt planens bestäm-

melser samt att bullerfrågorna följs upp i bygglov. 

En behovsbedömning har gjorts avseende betydande 

miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. 

Naturvärden
Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten inverkan på 

livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter i området. Områ-

det innehåller idag inga utpekade hotade arter eller utpekad 

värdefull natur. 

11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 

laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och 

handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är inte 

aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, 

Eftersom planen är en utökning av markanvändningen i 

be� ntlig byggrätt bedöms den inte vara av betydande intresse 

för allmänheten. Inte heller bedöms detaljplanen medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 

tas ut.

Planunderlag
I samband med den gällande detaljplanen(P1214) togs 

följande utredningar fram:

 » Bullerutredning (ACAD, 2015-10-08). 

 » Geoteknisk undersökning (WSP, 2013-10-15).

 »  PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (WSP, 

2011-08-30).

 » Tra� kutredning (SWECO, 2013-11-14).

 » Flyghinderanalys (LFV, 2013-02-05).

 » PM översvämningsrisk (DHI, 2013-10-10).

 » Solstudie (Alessandro Ripellino Arkitekter, 2014-04-10).

 » Vindstudie (Klimator, 2014-06-19).

För den aktuella detaljplanen har bullerutredningen komplet-

terats parkeringen har utretts vidare:

 » Bullerutredning (ACAD, 2017-01-30). 

 » Parkeringsutredning (Koucky & partners 2016-03-21).

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Kristina Axelsson

plan- och bygglovchef planarkitekt

   Jonatan Westlin

   planarkitekt
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 

organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-

andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 

beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-

andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 

följande tidplan gäller:

Samråd  3 kvartalet 2016

Granskning 1 kvartalet 2017

Antagande 2 kvartalet 2017

Laga kraft 3 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den 

överklagas.

Detaljplanen antas av Byggnadsnämnden i Borås Stad.

2.2. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 

vinner laga kraft. 

Begreppet �genomförandetid� innebär att planens giltighets-

tid är begränsad. 

Före genomförandetidens utgång kan kommunen endast 

ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs 

motsätter sig det

Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av 

nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses 

vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmel-

ser om fastighetsindelning i detaljplanen

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång 

men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter 

som uppkommit genom planen behöver beaktas (exempelvis 

förlorad byggrätt).

2.3. Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder 

inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och 

framtida drift och underhåll.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

Exploateringen av kvarteret Pallas kommer medföra 

omfattande förändringar och upprustning av allmän plats i 

anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen kommer utgöra en 

yta med blandad tra� k, angörning och transporter både till 
kvarteret Pallas och Prometeus. Korsande stråk av biltra� k, 
fotgängare och cyklister kommer kräva att området behöver 
omdisponeras. Strandpromenaden kommer behöva byggas 
om för att anpassas till exploateringen samt till Södra Strand-
gatan och till Sandvalls plats.

Genomförandetiden för gällande detaljplan, P1214 (laga 
kraft 2015-04-15) har inte gått ut. Ett exploateringsavtal 
� nns upprättat som bl.a. regler genomförandet av utbyggnad 
och upprustning av allmän plats på Hallbergsplats och 
Strandpromenaden. Den nu aktuella detaljplanen skiljer sig 
från gällande plan främst genom att den, förutom centrum-
ändamål, även tillåter bostäder i höghusdelen. Detaljplanen 
bedöms därför inte påkalla något behov av att reglera kostna-
der för ombyggnationen av allmän plats.

I anslutning till planområdet � nns ledningar som kan komma 
att påverkas av den planerade byggnationen. I det fall att 
ledningarna inte kan � nnas kvar eller på annat sätt riskerar 
att påverkas, är det respektive fastighetsägare, som avser att 
genomföra byggnationen, som ansvar för att träffa överens-
kommelser med respektive ledningsägare.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:

Se fastighetsförteckningen. 

3.2. Fastighetsbildning

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Pallas 1 m." . - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2017.
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Detaljplaneområdet inrymmer både en 3D-fastighet samt 

� era 3D-utrymmen. Detaljplanen möjliggör för fastighetsä-

garna inom planområdet att anpassa fastighetsindelningen till 

byggnadens olika funktioner och användning.

Planförslaget innebär att 3D-utrymmet som urholkar 

Innerstaden 1:1 (LOKALGATA (CB)) utökas jämfört med 

gällande detaljplan. Det tillkommande 3D-utrymmet kan 

överföras från Innerstaden 1:1 till Pallas 3 och Pallas 1 

genom fastighetsreglering. 

3.3. Servitut och ledningsrätt

Detaljplanen medger att transformatorstation kan inrym-

mas inom planområdet. För att den möjligheten ska kunna 

utnyttjas bör Borås Elnät AB träffa avtal med berörda 

fastighetsägare. Avtalen kan lämpligen fullföljas genom att de 

säkerställs med servitut eller ledningsrätt.

4. Tekniska frågor
4.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Kvarteret Pallas är ansluten till det kommunala vatten- och 

spillvattennätet.

För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för höghusdelen 

krävs en lokal tryckstegring.

Borås Energi- och Miljö AB ansvarar för att träffa överens-

kommelser med de fastighetsägare inom planområdet som 

berörs av tryckstegringsanläggningen. 

4.2. El och tele

Ledningar för tele och bredband ! nns utbyggda i anslutning 

till kvarteret. 

4.3. Tra! k

Detaljplanen bedöms inte föranleda behov av åtgärder på 

tra! knätet utanför planområdet.

5. Ekonomiska frågor
5.1. Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Detaljplanen ansluter till allmän plats där frågor kring 

! nansiering av ombyggnad av Hallbergsplatsen och Strand-

promenaden har reglerats i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen bedöms därför inte medföra några ytterligare 

kostnader för kommunen.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Inner-

staden 1:1 som det utökade 3D-utrymmet (LOKALGATA 

CB) innebär.

5.2. Ekonomiska konsekvenser för ägarna av Pallas 1 och 

3 

 » Kostnader för upprättande av detaljplanen. 

 » Kostnader för byggnation. 

 » Kostnader för anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

 » Kostnader till följd av de överenskommelser som man 

behöver träffa med Borås Energi och Miljö AB, Borås 

Elnät AB samt övriga vars anläggningar eller rättigheter 

berörs av planerad byggnation.

 » Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

 » Kostnader för ev. förvärv av tillkommande 3D-utrym-

me.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 

sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.

5.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga

Ledningsägare 

Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya 

och be! ntliga ledningar och anläggningar inom kvartersmark 

med ledningsrätt alternativt servitut.

Kostnader för � ytt av ledningar, investeringar i nya anslut-

ningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, 

tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploa-

tering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader 

avgörs dels genom förhandlingar med respektive fastighetsä-

gare samt genom anslutningsavgifter. 

5.4. Ledningsåtgärder

Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el, 

tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som 

har att ! nansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter 

och/eller genom avtal.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson      

Mark och exploateringsingenjör
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Sammanfattning

Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag 

upprättat den 5 juli 2016 har ägt rum under tiden 25 juli � 9 

september 2016 och har annonserats i Borås Tidning dag 

månad år. Berörda markägare har underrättats med brev till 

samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 

i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 

kommunens hemsida.

16 remissinstanser och 1 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 några små ändringar jämfört 

med samrådshandlingen:

 » På plankartan har en justering av bullerbestämmelsen 

gjorts enligt Länsstyrelsens önskemål.

 » Bestämmelsen om balkongerna har justerats. 

 » Utfartsförbud har lagts till ut mot Strandpromenaden.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 

att skicka detaljplanen för granskning.

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 

innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
Detaljplanen för Pallas (1590K-P1214) vann laga kraft 

2015-04-15 efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens 

beslut innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i 

detaljplanen eftersom det inte ansågs förenlig med gällande 

praxis för tra� kbuller.

Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-25 §257 angående 
exploatörens begäran om planändring och uppmanade 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för att möjliggöra bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-06-11 §183 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
2016-07-05 § Pl 2016-000007 beslutade planchefen via 
delegation att sända planen på samråd.  Samrådet pågick 
under tiden den 25 juli � den 9 september. Inkomna 
synpunkter � nns sammanställda i en samrådsredogörelse.  

1. Yttranden från remisspart.

S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser att bottenvåningens fasader mot 
Strandpromenaden och Hallbergsplatsen bör utformas som 
attraktiva publika utrymmen med stora fönsterpartier och 
välkomnande entréer. Plankartan bör kompletteras med 
utfartsförbud för att säkerställa att Strandpromenaden förblir 
bilfri och ett attraktivt " anörstråk.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m." . - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016. 

1. Yttranden från remisspart. 22
S1 Kommunstyrelsen  22

S2 Länsstyrelsen  23

S3 Tra% kverket  24

S4 Tekniska nämnden 24

S5 Miljö- och konsumentnämnden   24

S6 Borås Energi och Miljö  24

S7 Borås Elnät  24

S8 Stadsdel norr  24

S9 Kulturnämnden  24

S10 Räddningstjänsten  24

S11 Fritids- och folkhälsonämnden  25

S12 HSO i Borås   25

S13 Polismyndigheten 25

S14 Försvarsmakten   25

S15 Naturskyddsföreningen 25

S16 Västtra% k   25

2. Yttranden från sakägare 25

S17 Prometeus 3  25
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Det avsteg från parkeringsnormen som Kommunfullmäktige 

godkände i den tidigare detaljplanen räcker för att täcka 

parkeringsbehovet. Det � nns inga stora fastighetsrättsliga 

eller genomförandefrågor som planen leder till. Samhälls-

byggnadsnämnden kan därmed anta den reviderade  

detaljplanen. I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra 

mot förslaget.

Kommentar
För att säkerställa anslutning till be� ntlig ramp, har infarten 

till parkeringsgaraget låsts till södra delen av byggnaden. 

Detta skedde i samband med bygglovet. Därmed � nns det 

dessvärre begränsat utrymme för publika utrymmen i delar 

av bottenvåningen. I övriga delen av Pallasbyggnaden ut mot 

Strandpromenaden kommer publika utrymmen och stora 

fönsterpartier att tillskapas. Plankartan kompletteras med 

utfartsförbud ut mot Strandpromenaden. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 

i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 

berör hälsa / säkerhet med avseende på förorenad mark 

behöver redovisas på ett tydligare sätt i enlighet med vad 

som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 

av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser, utifrån nu kända 

förhållanden, med hänsyn till övriga prövningsgrunder 

(riksintresse, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer 

och strandskydd) att planen kan accepteras. Samtidigt vill 

Länsstyrelsen understryka vikten av att Borås Stad arbetar 

aktivt vidare med en politiskt förankrad och långsiktig 

strategi för att lösa tra� ksituationen i Borås med omnejd 

utan en ökad belastning av biltra� k på väg 40. Detta är en 

nödvändig förutsättning för ett fortsatt byggande i Borås 

centrala delar. Föreslagen planbestämmelse gällande buller, 

� nner Länsstyrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning 

(2015:216) om tra� kbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrel-

sen önskar, samstämt med Tra� kverket, dock förtydliganden 

av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så 

att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer 

att klaras.

Hälsa och säkerhet/Förorenad mark

Den markundersökning som hör till planen visar på halter av 

organiska ämnen som ligger över nivån för känslig markan-

vändning. Ändå bedöms dessa halter inte utgöra någon risk. 

Med hänsyn till bostäder som framtida markanvändning, 

delar Länsstyrelsen inte kommunens bedömning att risk kan 

uteslutas. Kommunen behöver därför beskriva hur hantering 

av denna risk skall ske i fortsatt arbete.

Tra� k

Tra� kverket har lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen, daterat 

2016-09-08, där man framför synpunkter gällande planens 

lämplighet med hänsyn till tra� k� öden, framkomlighet samt 

buller med hänvisning till yttranden över den tidigare planen 

som ger byggrätt för ett höghus med ändamålet centrum-

verksamhet (Borås Stads planbeteckning P1214). Tra� ksitua-

tionen i Borås har bl a beskrivits inom det pågående arbetet 

med en åtgärdsvalstudie för Noden Borås, i vilken det med 

största tydlighet framgår att det krävs en långsiktig strategi 

för att lösa tra� ksituationen i Borås Stad med omnejd utan 

en ökad belastning av biltra� k på väg 40. Länsstyrelsen 

vill härmed understryka att detta kommer till stånd och 

förankras i politiska beslut som grund för att möjliggöra ett 

fortsatt byggande i centrala delar av Borås Stad. I den nu 

aktuella planen, � nner Länsstyrelsen att skillnaden mellan 

tra� k till följd av be� ntlig byggrätt för centrumverksamhet 

och en byggrätt som även inkluderar bostäder inte kan vara 

så avgörande att det föranleder en annan bedömning än i det 

förra planärendet. Länsstyrelsen konstaterar också att det 

geogra� ska läget med bostadsetablering i direkt närhet till 

centrum och resecentrum innebär stora fördelar. Det innebär 

att Länsstyrelsens slutliga bedömning är att den nu aktuella 

detaljplanen får accepteras med hänsyn till riksintresse för 

kommunikation.

Buller

Föreslagen planbestämmelse gällande buller � nner Läns-

styrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning (2015:216) 

om tra� kbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen 

önskar, samstämt med Tra� kverket, dock förtydliganden 

av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så 

att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer 

att klaras. För att öka tydligheten, bör styckeindelningen i 

planbestämmelsen ändras så att det blir tydligt att meningen 

om uteplatser gäller alla lägenheter och inte enbart smålägen-

heterna i enlighet med nedanstående:

�Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55 dBA ska 

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 

sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentljudnivå 

på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 

dBA. För små lägenheter med en boarea på max 35m2 gäller 

krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 

en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens 

fasad är mer är 60dBA. Fasad mot ljudnivå på högst 55 dBA 

samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA. ljuddämpad 

sida ska ha en ekvivalent 

Nytt stycke: Om bostaden har en eller � era uteplatser ska 

ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 5 % av lägenheterna 

får ha en ljudnivå upp till 60 dBA. Övriga lägenheter med 

bullervärden upp till 60 dBA ska vara smålägenheter med en 

boarea på max 35m2.
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Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 

således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
Schaktning av planområdet är redan gjord enligt utredningen 

från den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar, 

lukt eller innehåll av byggrester har påträffats. Ett tydliggö-

rande av detta och be� ntlig utredning läggs till i planbeskriv-
ningen.

Borås stad anser att tra� kunderlaget till bullerutredningen 
är korrekt. Borås Stad arbetar aktivt för att inte Tra� kverkets 
vägar ska belastas ytterligare. Tra� kstudien Noden Borås 
drivs av Tra� kverket och Borås stad och är ett verktyg för att 
hantera övergripande tra� kfrågor i Borås tillsammans.

Yttrandet om styckeindelningen i planbestämmelsen kring 
buller tillgodoses.

S3 Tra! kverket 
Då tra� ksituationen i Borås studeras i åtgärdsvalsstudie för 
Noden Borås kommer Borås Stad och Tra� kverket behöva 
arbeta vidare med frågan oavsett denna detaljplan, bostäder 
eller inte. Däremot är det en ny detaljplan. Denna ska utgå 
från Tra� kverkets basprognoser och tra� kuppräkningstal för 
väg och beräknas för år 2040 och ej år 2030, för både väg och 
järnväg.

Under arbetet har det varit en diskussion om antal tåg som 
bullerberäkningen ska utgå ifrån. I detaljplanen ser vi inte att 
Götalandsbanan är inräknad. Detta är svårt då det idag inte 
går att säga i vilken sträckning banan kommer att dras. Det 
som kan sägas med säkerhet är att höghuset kommer att vara 
bullerutsatt. Det är Borås stads ansvar att hantera buller-
frågorna vid ny exploatering samt avgöra vad som är god 
bebyggd miljö. Det är Länsstyrelsens roll att granska detta.

Tra� kverket önskar ta del av fortsatt arbete.

Kommentar
Borås stad har under planarbetet arbetat tillsammans med 
en erfaren tra� kkonsult som levererat underlag till tra� kbe-
räkningarna som också använts för bullerutredningen. Borås 
Stad bedömer att ytterligare tra� kutredningar inte behövs 
som underlag för den uppdaterade bullerutredningen.

Bullerkonsulten har även kontaktat Tra� kverket för underlag 
och siffror. Angående buller från Götalandsbanan så har 
bullerkonsulten använt miljökonsekvensbeskrivningen för 
Götalandsbanan som underlag till den uppdaterade utred-
ningen.    

Borås Stad håller med Tra� kverket om att det krävs en 
övergripande utredning kring tra� ksituationen i Borås.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

S6 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på detaljplanen.

S7 Borås Elnät 
Borås elnät har ingen erinran.

S8 Stadsdel norr 
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen. Nämnden 
ser det som positivt att Kvarteret Pallas utvecklas och 
förtätas med bostäder och centrumverksamheter som skapar 
bättre förutsättningar för den be� ntliga handelsgallerian och 
parkeringsanläggningen.

Stadsdelsnämnden Norr påtalar vikten av att satsa på en 
fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.

Kommentar
Synpunkt mottagen. Borås stad arbetar aktivt för att lokali-
sera möjliga platser för nya förskolor i centrum.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden föreslår att detaljplanen tillstyrks. Förslaget 
främjar variation mellan bostäder och verksamhet i centrum, 
vilket är positivt för staden. Det är även positivt att den 
be� ntliga parkeringsrampen får vara kvar.

S10 Räddningstjänsten 
Planen medger minst 20 och max 34 våningar, tidigare plan 
medgav max 33 våningar. Det bör säkerställas att grundarbe-
tet dimensioneras för 34 våningar och eventuella sättningar, 
ras/skred osv. orsakat av Viskan.

Byggnaden ska förses med sprinklersystem och interna 
trycksatta stigarledningar (system som gör att räddningstjäns-
ten kan koppla sina slangar direkt i huset). Dessa ska kunna 
användas samtidigt samt ha säker tillgång till vatten (reserv-
system). Det är oklart om det innebär att byggnaden behöver 
förses med vatten från två olika serviser (då räddningstjäns-
ten antagligen inte kan utgöra den �andra källan� som på 
Nejlikan, på grund av höjdskillnaden) men det bör redas ut 
så att matningen till ordinarie och reservpump är säkerställd. 
Det bör säkerställas tidigt att dessa frågor är synkade mellan 
BEM och exploatören/byggherren
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I planbeskrivningen beskrivs hur det kan bli upp emot 100 

nya lägenheter samt hur enkelt det är att ta sig till närmsta 

lekplats i Stadsparken. Detta kan innebära en stor ökning av 

antalet barn som ska röra sig i området och/eller ta sig till 

lekplatsen. Med tanke på detta bör eventuellt räckena runt 

Viskan ses över så att de � nns i tillräcklig omfattning och 

utformning.

Kommentar
För bebyggelsen � nns geotekniska utredningar gjorda. 

Grundarbetet är dimensionerat för 34 våningar och har tagit 

hänsyn till att Viskan � nns i närheten.  

Hur sprinklersystem och interna trycksatta stigarledningar 

anordnas går inte att reglera med planbestämmelser. Vi 

förutsätter att dessa frågor kommer att synkas mellan Borås 

Energi och Miljö, bygglovavdelningen och byggherren i 

bygglovet.

Synpunkten kring översyn av räcken längs Viskan vidarebe-

fordras till Tekniska förvaltningen.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljpla-

nen och tillstyrker densamma.

 Ett högt hus kan ge ökad trygghet eller otrygghet beroende 

på hur det planeras. Med rätt planering och verksamheter 

i Pallashusets gatuplan samt i höghusets bottenvåning, har 

man goda möjligheter att bidra till att öka upplevelsen av 

trygghet i området.

S12 HSO i Borås  
HSO förutsätter att man tillgodoser behovet av handi-

kappsparkeringar och att regler som gäller tillgänglighet följs. 

S13 Polismyndigheten
Polismyndigheten har inga synpunkter på tra� ken. När det 

gäller utemiljö bör det planeras med tanke på belysning, 

plantering, mörker m.m. så att tryggheten upplevs som hög. 

Detta är bra beskrivet i den gällande detaljplanen där � er 

kommer att röra sig i stadsparken och inom kvarteret vilket 

ger en större upplevelse av trygghet � er tider på dygnet och 

året. Detaljplanen är också tydlig angående parkering och 

behovet av cykelparkering. I övrigt har polismyndigheten 

inget att erinra mot förslaget. 

S14 Försvarsmakten  
Försvarsmakten har inget att erinra. 

S15 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har inga synpunkter. 

S16 Västtra$ k  
Västtra� k ser positivt på en förtätning i centrala Borås och 

anser att planen ger goda förutsättningar för att använda sig 

av kollektivtra� ken. Annars inga synpunkter på planen.

2. Yttranden från sakägare

S17 Prometeus 3 
Då den föreslagna detaljplaneändringen avser tillskapande av 

upp till 100 nya lägenheter ser vi att parkeringsbehovet för 

kvarteret kommer att öka men att ingen utökning av antalet 

parkeringsplatser är planerad. Detta oroar oss eftersom 

vår fastighet endast har fem stycken egna parkeringsplatser 

och hotellverksamheten är beroende av att deras gäster har 

möjlighet att nyttja parkeringsgaraget i karteret Pallas.

Vi opponerar oss därför emot den föreslagna detaljplane-

ändringen på grund av att vi inte kan se att hänsyn har tagits 

till närområdets parkeringsbehov där vår fastighet ingår. Vi 

vill se garantier på att hotellets gäster även fortsättningsvis 

kommer ges möjlighet att parkera i garaget i kv. Pallas samt 

att den kapacitet som � nns där räcker till för att tillgodose 

vårt parkeringsbehov.

Kommentar
Redan i samrådet för den nu gällande detaljplanen ansågs 

frågan om parkeringar för bostäder och verksamheter vara 

löst. Exploatören har sedan dess förändrat sitt förslag så att 

parkeringsbehovet blir mindre än det som redan är godkänt i 

gällande plan.

I parkeringsutredningen kommer Koucky fram till att 

parkeringsbehovet för hela kvarteret Pallas blir 429 platser. 

Utifrån tidigare beslut om avsteg visar beräkningen att 

parkeringen går att lösa. Enligt den antagna detaljplanen 

för kvarteret Pallas � nns beräknat parkeringsbehov om 477 

parkeringsplatser. Detta är utifrån ett scenario om maximalt 

behov, fördelat på hotell, bostäder, handel och kontor. 

Begäran om avsteg från parkeringsnormen till be� ntligt antal 

platser, dvs. 413 platser, beslutades av kommunfullmäktige 

2014-10-21. Avsteget grundas i planens centrala läge med 

närhet till handel och service, samt god försörjning med 

kollektivtra� k, vilket gör att planen förväntas ge upphov till 

en låg andel bilresor.

Hotellgästers möjlighet att parkera i Pallas parkeringshus är 

en fråga mellan hotellverksamheten och fastighetsägaren till 

parkeringarna och således ingenting som rör Borås Stads 

planarbete. 

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman Kristina Axelsson  

plan- och bygglovchef  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 in� ytande.

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 be! ntlig 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 � era 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 ! nns 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 � er 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 över-

klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 

Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 

Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 

kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 

beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 

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 � nns 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 vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

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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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 

-
lagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem byggnads-
volymer i 3-7 våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås 
översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp. 

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 12000 m2. Inom 

fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1. HSB och Cernera kommer att förvärva vissa 
delar av den kommunalt ägda marken inom planområdet för 
att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.

Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i 

i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot 
Alingsåsvägen respektive Ribbingsgatan.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner P137 samt P158 för området anger 
Kvartersmark - Bostäder samt Allmän plats - gatu- och 

genomförandetiden har gått ut.

Kommunala beslut 
Ett delegationsbeslut togs den 28 juni 2016 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanear-
bete för Byttorpshörn respektive Byttorpstå. Den 22 februari 
2017 tog Samhällsbyggnadsförvalningen på delegation beslut 
om att skicka detaljplanen på samråd.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om 

med skomakeri och restaurang inrymt i en av de större 
stadsvillorna. Söder om planområdet på väster sida om 

Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet för 
Byttorp men fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ligger i nära 
anslutning. Bebyggelsen beskrivs så här programmet. 

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. Sammanlagt 
föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem friliggande 
byggnadsvolymer i 3-7 våningar samt tillhörande parkerings-
platser i garage respektive parkeringsdäck.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen 
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra 

inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.

På fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ges möjlighet att 
inrymma centrumverksamhet i en begränsad omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Föreslagen gestaltning strävar efter att förhålla sig till Alings-
åsvägen för att skapa förutsättningar för ett levande gaturum 
längs vägen.

meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.#., Borås, upprättad den 22 februari 2017.
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PLAN 1: GARAGE   FG + 150.5PLAN 1: GARAGE   FG + 150.5PLAN 1: GARAGE   FG + 150.5PLAN 1: GARAGE   FG + 150.5

ALINGSÅSVÄGEN 

+153,7
PLAN 2 FG +153,3PLAN 2 FG +153,3

INFART +151,4

+168,3

RIBBINGSGATAN 3

RIBBINGSGATAN 1

RIBBINGSGATAN 8 +168,0

+171,2

RIBBINGSGATAN

PLAN 1 FG +149,3

+167,5

+164,5

ALINGSÅSVÄGEN 66

ALINGSÅSVÄGEN 76 ALINGSÅSVÄGEN 78

+160,5

+157,5
+159,4+159

+156

+145,5

NYTT HUS

Sektion A-A -  längdsektion genom fastigheterna vid Byttorpstå

Sektion B-B -  längdsektion genom fastigheten Byttorpshörn
bef. bef. 

bef. 

bef. 

bef. 

Illustrerat förslag - 

bef. 

+160,6

+160,6

+160,6

+168,3

+168,3

+168,8

+162,3
+160,8

+163,3

+155,5

Bef. bebyggelse

Nya parkeringsplatser

Nya bostadshus i 5 vån

Nya bostadshus trappas i 3-7 vån

Nytt bostadshus

i 4 vån Gård

Nya bostäder "loftgångshus"

ovanpå parkeringsgarage 4 vån

Infart p-garage under gård

Gård

+172

Gård

+172

+170

+160

+164

+160

avfall

avfall Gård

A

B

B

A

A

1

2

3

4



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN6

Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 

Foto utmed Allingsåsvägen
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Foto mot Ribbingsgatan idag
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Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn
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en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvå-
ningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer redovisas 
i illustrationen vända in mot den gemensamma gård som 
skapas mellan byggnaderna. Byggnadsarean (fotavtrycket på 

till 1850 m2

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägen-
heter där hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. Mellan ny 
bebyggelse skapas en gård som med skärmar uppfyller kraven 
för ljudnivå vid uteplats. 

Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorps-
hörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter. 

redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och 
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljus- 
och utsiktsförhållande för omgivande bebyggelse.

Bebyggelsen på Byttorpstå 1 och 2 regleras till att vara 5-6 
våningar med en ytterligare indragen takvåning. I botten-
plan/souterräng förläggs ett parkeringsgarage. Bebyggelsens 
placering i direkt anslutning mot allmän plats för att åstad-
komma största möjliga friytor på tomten i väster. Detaljpla-
nen möjliggör för centrumverksamhet inom fastigheterna.

Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå något högre än omgi-
vande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara 
anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits 
in och ger därmed ny bebyggelse en lägre takfot som har 

ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6. Längs 
med Alingsåsvägen tillkommer en sockelvåning för garage 
och lokaler. Därmed kommer byggnaderna upplevas större 
på den här sidan vilket har bedömts rimligt i förhållande till 
gaturummets storlek. Bebyggelsen trappar sedan ner mot 

marken lutning och anpassas sig till de lägre byggnaderna vid 
Ribbingsgatan 1 och 3. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 120 stycken nya 
lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för handel 
eller annan verksamhet inom planområdet vilket på sikt kan 
generera nya arbetsplatser. 

Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnadernas kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

In- och utfart till p-garage

Gård - 3 p-platser

In- och utfart till gård

Gång- och cykelbana - entréer 

ska dras in från gatan med en meter

In- och utfart som automatregleras 

för sopfordon och räddningstänst

Gård - 6 p-platser

56 p-platser i p-däck

10 p-platser

In- och utfart till

gård och p-däck

In- och utfarter samt parkering
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3. Gator och tra#k

Gatunät
Alingsåsvägen löper genom planområdet. Ribbingsgatan är 
en lokalgata som leder in i stadsdelen Byttorp. 

Gång- och cykeltra#k

längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan bredd 

Ribbingsgatan.

Väster om Byttorpstå löper en gångväg som förbinder 
Ribbingsgatan med Alingsåsvägen. Denna ligger utanför 
planområdet och bibehålls i enlighet med gällande plan. 

Kollektivtra#k
-

 

Biltra#k och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 

vara liten och inte påverka situationen i den omfattningen att 
några åtgärder behöver vidtas.

utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubri-
ken Angöring och utfarter.  

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås stads parke-
ringsnorm använts som underlag.

Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket 
-

gelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn 
rymmer 56 parkeringsplatser, 6 besöksparkeringar förläggs 
på gården. Längs med angöringsgata längst i öster tillskapas 
10 parkeringsplatser.

Vid Byttorpstå planeras för 39 platser vilket täcker behovet 
för ny bebyggelse. Parkering inryms i parkeringsgarage under 
bostäderna samt tre besöksparkeringar på gården. 

Cykelparkering
För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för 
cykelparkering skapas, vid Byttorpstå krävs 110 stycken 
cykelparkeringar. 

Angöring och utfarter
Vid Byttorpshörn tillkommer två in- och utfarter mot 
Alingsåsvägen. Vidare föreslås i förslaget en tredje infart. 

att utreda lämpligheten med den här tredje infarten från 
Alingsåsvägen. I samråd med Borås Stads tekniska förvalt-
ning har ett förlag tagits fram som möjliggör en tredje infart 
om kapaciteten automatregleras för tillfällig angöring såsom 
räddningstjänst, sophanteringsfordon etc. 

Vid Byttorpstå tillkommer en in- och utfart för angöring 
till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre 
angöringsparkering mot Ribbingsgatan. Påverkan bedöms 
acceptabel för kapaciteten på Ribbingsgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 

förses med ventil för att klara översvämningssituationer.

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

vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan föränd-
ringen. 

På fastigheten Byttorpshörn 1 har en dagvattenutredning 
tagits fram. 

efter exploatering och ett mindre utjämningsmagasin rekom-

nedströms belägna områden negativt.

Båda alternativen innefattar anslutning mot ledningar under 
Alingsåsvägen. Åtgärder för omhändertagande av dagvatten 
beskrivs närmare i dagvattenutredningen.
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Alternativ 1: Spillvatten, vatten och dagvattenledningar kan 
anslutas till ledningarna under Alingsåsvägen, söder om 
planområdet. Innan anslutningen till dagvattenledningen 
föreslås ett mindre utjämningsmagasin.

Alternativ 2: Detta alternativ omfattar två anslutningspunk-
ter för de nya ledningarna.

omfattar dagvatten-, spillvatten- och vattenanslutning samt 
fördröjning av dagvattnet genom ett mindre utjämningsma-
gasin. Den andra anslutningspunkten omfattar anslutning för 
dagvatten som kommer avledas från nuvarande parkerings-
område.

För fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 understiger den yta 
som hårdgörs Borås energi och miljös riktlinjer och bedöms 
därmed inte vara av den omfattningen att en dagvattenutred-
ning är nödvändig. 

Värme

fjärvärmenätet.

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

Avfall
Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom 
separata återvinningshus på gården märkta afall i illustra-
tionen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvin-
ningsfordon. För Byttorpstå sker avfallshanteringen genom 
hämtning från Ribbingsgatan.

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

5. Mark

Natur och vegetation
Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca 

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har en marknivå som 
varierar mellan ca +150 och +152 och sluttar svagt åt öster.

Fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som parkering, 

bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms inte förstöra 
några natur- eller rekreationsvärden på platsen utan snarare 
vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 

naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen

Geoteknik och radon
En geoteknisk utredning har tagits fram i samband med 
detaljplanen. Utredningen rekommenderar att planerade 
byggnader grundläggs med plattor eller grundsulor på 

alternativt via ett lager med packad fyllning av friktionsjord 
eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej före-
komma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös 
jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av 
planerade byggnader.

Radonmätningarna visar på normal- till högradonmark. 
Därför skall radonsäkert utförande beaktas i enlighet med 
Boverkets byggregler. 

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 

-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.

Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt miljöförvaltningen.

Asfalt inom området understiger 70 ppm PHA-halter. Åter-
fyllning i mark är därmed inte tillåtet. Rekommendationen 
är att transportera asfalten till en anläggning för återvinning 
av asfalt. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden. 
Kontakta Miljöförvaltningen i samband med bygglovskedet. 
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Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Ingen grundvattenyta har kunnat avläsas inom planområdet. 
-

tagningshålen som utförts ned till 2-3 m djup.

Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.

Miljökonsekvensnorm för vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka 
vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten eller 
ytvatten. 

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 

gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som idag 
används för parkering respektive en före detta villatomt. 

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
är intressantare och mer promenadvänligt än tidigare 
parkeringsplats vid Byttorpshörn. Genom sitt läge i ett redan 

området. 

i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser

Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. På gatans norrsida 
söder om bebyggelsen vid Byttorpstå ges en mer offentlig 
gestaltning. På så sätt kan en tydlighet mellan privat/offent-
ligt skapas som ger trygghet för de som vistas i stadsrummet.

-
gen. Detta skulle på sikt kunna bli en del av omvandlingen 

-
platser.

8. Störningar på platsen

Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en riskutredning 
inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet uppfyller skyddsavstånden till riskkällor såsom 
-

heter. 

Räddningstjänstens bedömning
Räddningstjänsten behöver kunna komma åt varje lägenhet 
med sin stegutrustning. 

Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 

Buller och vibrationer

ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad bör nedan-
stående avsteg gälla:

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden.
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
förslagen utformning hanterar omgivande buller.  

Buller Byttorpshörn
För Byttorpshörn visar beräkningarna att byggnadsförslaget 
överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå för stora delar av 
fasader gällande Hus 1 samt delar av fasad för Hus 3. 

Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA framförallt för de 
fasader som ligger närmast Alingsåsvägen Hus 1 samt för 

Genom att förse delar av byggnader för hus 1 och hus 3 
med delvis inglasade balkonger så bedöms det att riktvärden 
enligt förordningen kan uppfyllas. Gällande delvis inglasade 
balkonger så gäller att balkongräcken ska vara täta (sluta tätt 

balkongerna utförs med takabsorbenter.

Buller Byttorpstå 
Resultat visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir 
som högst vid fasader riktade ut mot Alingsåsvägen. Här 
hamnar de ekvivalenta ljudnivåerna inom intervallet 63-67 
dBA. Kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer inom interval-

ekvivalenta ljudnivåer som är under 55 dBA.

Då byggnaderna inom Byttorpstå har minst hälften av bostä-

fasad underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

samtliga bostäder.

ljudnivåer underskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8:1 - Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

bebyggelse - Soundcon

Hus 1

Hus 2

Hus 3
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10. Övergripande beslut

Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

 »
resande sker i större utsträckning.

 » Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande 
med en minimerad förbrukning av vatten och energi, 
en medveten avfallshantering samt materialval som inte 
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål som 
berörs handlar framför allt om bostäder och förtätning;

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia.

 » Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den 
sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service.

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 

belastar miljön minimeras.

 »
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljömå-
len. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genomförandet 
av planförslaget eller medföra någon skillnad mot dagsläget. 
Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad klimatpåverkan 

detta bedöms kompenseras av att det ligger när centrum/

gång- och cykel. 

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Alingsåsvägen och 
Ribbingsgatan ska ha kvar sin användning som en väg till, 

möjlighet till gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Kvartersmark

bostäder uppföras.

bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 

Utformning av kvartersmark
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets nock. 
Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen om föreskriven totalhöjd över stadens 
nollplan, angivet med + och romb med dubba linjer, anger 
bebyggelsens höjd och avser största höjd på gården vid 
Byttorpstå som underbyggs av ett parkeringsgarage. 

Bestämmelsen p1 anger att entréer i huvudsak ska placeras 
mot Alingsåsvägen ska med minst en meters indrag. Detta 

Bestämmelsen b anger att bjälklag ska göras planterbart för 
att kunna anlägga en gård i anslutning till bebyggelsen på 
Byttorpstå. Detta kräver en viss tjocklek på bjälklaget för att 
skapa bra förutsättningar för växt- och trädrötter.

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsåsvägen 
och Ribbingsgatan ska placeras.Bestämmelsen prickad mark 
anger att byggnad inte får uppföras.

För hela planområdet gäller bestämmelser med hänsyn till 
buller. Dessa anger att hälften av bostadsrummen i varje 
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida samt att 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 
och 06.00 vid fasad.

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i 
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på 
marken som man får bebygga. 

man inte får bygga på.
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11. Konsekvenser

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.

12. 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:

 » är förenlig med översiktsplanen

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Regleras i planavtalet. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 »

 » Bullerutredning för Byttorpshörn (Soundcon, 2016-01-

 » Bullerutredning för Byttorpstå (Soundcon, 2016-09-

 »

 »

 » Dagvattenutredning (ÅF-Infrastructure AB, 2013-10-

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

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Liisa Gunnarsson och 
Kristina Axelsson.

Planavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
plan- och bygglovchef  plankonsult 
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 respektive 
Byttorpstå 1 och 2 samt del av Lundby 1:1. Detaljplanen 
är upprättad på initiativ av exploatörerna. Planen medger 

2. Organisatoriska frågor

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  1 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2017 
Antagande 3 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 

den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsga-
tan. Exploatörerna ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel 
av kvartersmark på sina respektive fastigheter.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1.  

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Cernera. Innan detaljplanens antagande ska ett köpeavtal om 
markförvärv undertecknas och godkännas av kommunstyrel-
sen.

HSB äger sin fastighet vilket innebär att ett exploateringsav-
tal eventuellt kommer att ingås mellan kommunen och HSB 
innan detaljplanen antas. Nyttjandet av exploateringsavtal 
beror på behovet av diverse överenskommelser inom allmän 
platsmark.

Fastighetsbildning
Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering av 
delar av fastigheten Lundby 1:1, kommunens mark, till HSBs 
fastighet Byttorpshörn 1.

I området Byttorpstå regleras fastigheten Byttorpstå 1 ihop 
med Byttorpstå 2 samt del av Lundby 1:1.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatörerna avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.#., Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 22 februari 2017.
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4. Tekniska frågor

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme

byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärr-
värmeledningen som ansluter till byggnaden på Byttorpshörn 

regleras mellan exploatören och Borås Energi och Miljö. 

El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el och tele.

5. Ekonomiska frågor

Fastighetsbildningskostnader
Exploatörerna står för sina respektive fastighetsbildnings-
kostnader.

Ledningsåtgärder
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 

-
tivt genom avtal med exploatörerna.

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av respektive exploatör. 

exploatören.

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för 
framtagande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande 
avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 

exploatör. 

Stadskansliet 

Mark och exploatering

Maria Carlund 
Mark- och exploateringsingenjör
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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 

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 

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 

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-

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 

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 över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
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. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

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 vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

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



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Medborgardialoger  
 
Förslag till beslut:  
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka förslaget om fördelning av ledamöter på kommande medborgardialoger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0048 101 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö  

Ärende 12 



 
 TJÄNSTESKRIVELSE  1 (1) 

 
  
 2017-03-08                     D nr 2017/FN0048 

 
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 
         
                             
                           
  

Medborgardialoger 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka förslaget om fördelning av ledamöter på kommande 
medborgardialoger. 
 

 
Sammanfattning 
Borås Stad har beslutat att alla nämnder ska genomföra medborgardialoger 
som en möjlighet för politikerna att möta kommuninvånarna i en 
demokratisk process. 
 
Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Förskolenämnden ska genomföra fyra 
stycken medborgardialoger under 2017.  
För att kunna genomföra medborgardialogerna behöver Förskolenämnden 
besluta vilket deltagande som är rimligt av politikerna.  
 
Förslag till fördelning: 
En rimlig fördelning är att presidiet tillsammans med max fem 
ledamöter/ersättare från de tre partigrupperna deltar.   
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Månadsrapport februari 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden godkänner månadsrapport februari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0047 04 
Handläggare: Tanja Vööras 

Ärende 13 
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 2017-03-21                     D nr 2017/FN0047  

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
         
                             
                           
  

Månadsrapport februari 2017 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna månadsrapport februari 2017. 
 
Sammanfattning 
Månadsrapporten avser perioden januari-februari 2017. Periodens 
ekonomiska utfall är ett överskott om 4 715 tkr. Helårsprognosen är ett 
resultat enligt årsbudget. Antal barn per årsarbetare ligger i februari på 5,5. 
Sjukfrånvaron för förvaltningen låg i januari månad på 9 %. 
 
Ärendet i sin helhet 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 4 715 tkr. Resultatet visar 
på en försiktighet inom förvaltningen. Den nya organisationen behöver 
ytterligare tid på sig att komma på plats och analyser görs av budget och 
utfall. Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt årsbudget för helåret. 
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 285 för den aktuella månaden och 
antal barn per årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar behöver 
två till avdelningar på Skogsängens förskola startas från april månad och 
ytterligare en avdelning efter sommaren. Även på Hulta Torgs förskola och 
Moldeparkens förskola behöver utökningar ske under våren. Dessa 
utökningar är inte budgeterade. 
 
Sjukfrånvaron för förvaltningen låg i januari månad på 9 %. När 
sjukfrånvaron tas ut per månad kan utfallet variera. Förvaltningen arbetar 
med Kommunfullmäktiges uppdrag att se till att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent. En 
valideringsinsats har initierats för att öka andelen utbildade barnskötare. En 
arbetsgrupp kommer inom kort sättas samman för att arbeta med 
förvaltningens kompetensförsörjningsplan enligt uppdrag från 
Kommunfullmäktige. 
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 2017-03-21                     D nr 2017/FN0047  

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport februari 2017 
 
Samverkan 
Månadsrapporten har samverkats i FSG. 
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
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1  Inledning 

Förskolan i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att bli mer likvärdig. En del i arbetet är att 
personaltätheten planeras utifrån socioekonomiska faktorer. Planering inför en ny fördelningsmodell, 
som tar hänsyn till dessa faktorer, har påbörjats. 

2  Omvärldsanalys 

Tre nya förskolor öppnar under hösten. Nya Sagans förskola i augusti, Kransmossens förskola från 
september och Kärrabackens förskola från november. Under våren ska en lokalplan tas fram för 
förskoleförvaltningen med en flerårsöversikt över demografi och behov, med befolkningsprognosen 
som grund. Behov finns av ett flertal nya förskolor. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda medborgardialoger.  4 4 4 

3.2 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 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte 
fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 

16 16 14 10 

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

 100 100 100 
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3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet 
av en förskola på Viared. 

   

Förskolenämnden får i uppdrag att se 
till att fördelningen mellan förskollärare 
och barnskötare ligger på 70 
respektive 30 procent och i övrigt att all 
personal har relevant utbildning. 

  Ej genomfört Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 % är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har inledningsvis 
initierat en valideringsinsats för att öka 
andelen utbildade barnskötare. Under 
förutsättningar att vi får centrala 
budgetmedel kommer ytterligare 
valideringsinsatser att initieras inom 
kort. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

   

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning 
samverka för att erbjuda elever med 
AST sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom 
hela skolsystemet. 

   

3.2.2 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag  Status Kommentar 

Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden uppdras skapa 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, 
såväl i egen regi som genom privata 
aktörer. 

  Ej genomfört Förskoleförvaltningen ser över rutiner 
för att säkerställa att förutsättningar 
skapas. 

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 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

 45 55 65 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, 
bokar hotell och köper mat ska 
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning 
liksom närproducerade livsmedel 
efterfrågas och målnivå/indikatornivå 
för andel ekologiskt/närproducerat 
tillämpas. 

   

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9 7,5 7 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

47,6 75 60 50 

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

 23 25 30 

Hälsomåttet baseras på en 12-månaders period. Först i januari 2018 kan en hel 12-månadersperiod redovisas på nämndsnivå. 

När det gäller sjukfrånvaron i % avordinarie arbetstid har förskolenämnden i januari en sjukfrånvaro på 
9%. Kvinnor har en sjukfrånvaro på 9,0% och männen 9,9%. Borås stad totalt har en sjukfrånvaro på 
8,3%. När sjukfrånvaron tas ut per månad kan utfallet variera. Under de månatliga uppföljningsmötena 
med förskolecheferna gås sjukfrånvaron igenom för respektive enhet. 

3.4.1 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag  Status Kommentar 

Arbeta aktivt med 
kompetensförsörjningsplanen för att 
säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehovet på kort 
och lång sikt. 

  Ej genomfört Kommunstyrelsen beslutade 170213 
att alla förvaltningar får i uppdrag att 
arbeta fram 
kompetensförsörjningsplaner för 
perioden 2017-2019 under första 
halvåret 2017. Planen ska behandlas i 
respektive nämnd innan de skickas till 
Kommunstyrelsen. Styrelsen gav 
också alla förvaltningar i uppdrag att 
tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i 
samband med att 
kompetensförsörjningsplanen arbetas 
fram. 
En arbetsgrupp bestående av både 
arbetsgivarföreträdare och fackliga 
representanter kommer därför att 
sättas samman inom kort med uppdrag 
att arbeta fram Förskoleförvaltningens 
kompetensförsörjningsplan. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 358 1 083 275 6 500 6 500 0 

Statsbidrag 13 295 13 234 61 58 447 58 447 0 

Övrigt 9 320 8 896 424 53 377 53 377 0 

Summa intäkter 23 973 23 213 760 118 324 118 324 0 

       

Personal -89 598 -94 060 4 462 -565 551 -565 551 0 

Kost -9 361 -9 365 4 -56 188 -56 188 0 

Lokalvård -3 788 -3 789 1 -22 736 -22 736 0 

Lokaler -12 257 -12 268 11 -74 543 -74 543 0 

Köpta platser -9 112 -8 943 -169 -53 660 -53 660 0 

Övrigt -5 496 -5 142 -354 -29 796 -29 796 0 

Summa kostnader -129 612 -133 567 3 955 -802 474 -802 474 0 

       

Buffert    -7 000 -7 000  

Nettokostnad -105 639 -110 354 4 715 -691 150 -691 150 0 

Nämndbidrag 110 354 110 354  691 150 691 150  

Resultat efter 
nämndbidrag 

4 715 0  0 0  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

För att klara alla placeringar behöver två till avdelningar på Skogsängens förskola startas upp från april 
månad och ytterligare en avdelning efter sommaren. Under sommaren behöver dessa tre byggas om för 
en permanent inflytt i augusti. Kostnader för dessa avdelningar är inte budgeterade. Utökning av platser 
behöver även ske på Hulta Torgs förskola från mars med 12 barn och på Moldeparken från april med 
en avdelning. Dessa utökningar är inte budgeterade. 

Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 söks under april månad. Regeringen har 
beslutat om en ny förordning som styr reglerna för bidraget. Skolverket håller på att analysera 
förändringarna och vad det innebär för ansökan och ansökningsprocessen. 
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4.3 Verksamhet 2017 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 668 -2 015 347 -12 866 -12 866 0 

Nettokostnad -1 668 -2 015 347 -12 866 -12 866 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -275 -420 145 -2 525 -2 525 0 

Nettokostnad -275 -420 145 -2 525 -2 525 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 23 919 23 144 775 117 907 117 907 0 

Kostnad -126 456 -129 878 3 422 -779 564 -779 564 0 

Nettokostnad -102 537 -106 734 4 197 -661 657 -661 657 0 

Öppen förskola       

Intäkt 0 10 -10 60 60 0 

Kostnad -467 -465 -2 -2 976 -2 976 0 

Nettokostnad -467 -455 -12 -2 916 -2 916 0 

Familjecentraler       

Intäkt 55 60 -5 357 357 0 

Kostnad -744 -788 44 -4 543 -4 543 0 

Nettokostnad -689 -728 39 -4 186 -4 186 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Totalt       

Intäkt 23 974 23 214 760 118 324 118 324 0 

Kostnad -129 610 -133 566 3 956 -809 474 -809 474 0 

Nettokostnad -105 636 -110 352 4 716 -691 150 -691 150 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Resultatet efter februari månad visar på en försiktighet inom förvaltningen. Den nya organisationen 
behöver ytterligare tid på sig att komma på plats och analyser görs av budget och utfall. Ett positivt 
resultat på personalkostnader tyder på tidigare nämnd försiktighet men också på att inte så mycket 
medel använts i början av året för utbildningsinsatser. Svårigheten att få tag i utbildade förskollärare 
bidrar också till lägre personalkostnader. Förvaltningen prognostiserar i nuläget ett nollresultatet för 
helåret. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 Budget 2017 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 166 6 285 6 205 

varav barn i fristående verksamhet 407 416 430 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,5 5,8 

 



 

10-dagars, februari 2017  

Förskolenämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

 2016 2017     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Central administration  12 866 2 015 1 668 347 0 

Politisk verksamhet  2 525 420 275 145 0 

Förskoleverksamhet 95 731 661 657 106 734 102 537 4 197 0 

Öppen förskola 364 2 916 455 467 -12 0 

Familjecentral 455 4 186 728 689 39 0 

Buffert  7 000 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 96 550 691 150 110 352 105 636 4 716 0 

Kommunbidrag 103 332 691 150 110 352 110 352   

Resultat jfr med kommunbidrag 6 782 0 0 4 716  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Antal inskrivna barn från kommunen  6 205 6 166 6 285 

varav barn i fristående verksamhet  430 407 416 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,8  5,5 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultatet efter februari månad visar på en försiktighet inom förvaltningen. Den nya organisationen behöver ytterligare tid 
på sig att komma på plats och analyser görs av budget och utfall. Ett positivt resultat på personalkostnader tyder på tidigare 
nämnd försiktighet men också på att inte så mycket medel använts i början av året för utbildningsinsatser. Svårigheten att få 
tag i utbildade förskollärare bidrar också till lägre personalkostnader. Förvaltningen prognostiserar i nuläget ett nollresultatet 
för helåret 
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Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0051 009 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö 

Ärende 14 



 TJÄNSTESKRIVELSE  1 (1) 
 

  
 2017-03-14                     D nr 2017/FN0051 

 
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 
         
                             
                           
  

Kontaktpolitiker 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. ge i uppdrag till Förskoleförvaltningen att upprätta formerna för 
kontaktpolitiker.  

 
Sammanfattning 
Förskolenämnden ger i uppdrag till Förskoleförvaltningen att ta fram 
formerna för kontaktpolitiker.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.  
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Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
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15) Anmälningsärenden 
 

a) Kommunfullmäktige – Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
(2017/FN0039 761) 
   

b) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30 §32 
Klassificeringsstruktur i Borås Stad till berörda nämnder och bolag 
(2017/FN0032 004) 

 
c) Kommunstyrelsen – Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och 

gymnasieskola 2015-2016: Regelbunden tillsyn samt uppföljning vid 
Montessoriförskolan Pyramiden (2017/FN0038 714) 

 
d) Kommunfullmäktige – Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 

mellan nämnder och bolag (2017/FN0041 100) 
 

e) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30  
 Säker och Trygg kommun (2017/FN0023 009) 
 

f) Samhällsbyggnadsnämnden – Underrättelse inför antagande av detaljplan för Norra 
Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl., Sjöboskolan, Borås Stad (2017/FN0052 214) 
 

 
Förslag till beslut:  
Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 15a – 15f till handlingarna. 
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