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1  Inledning 

Förskolan i Borås Stad har ett tydligt uppdrag att bli mer likvärdig. Förskolans frågor har möjlighet att 
få ett tydligare fokus med samlat ansvar i en egen förvaltning och nämnd. Det finns förutsättningar för 
att arbeta mer med utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv och vilket på sikt ger en högre kvalitet och 
bättre undervisningsprocesser. En annan aspekt är att personaltätheten planeras utifrån 
socioekonomiska faktorer så att förskolans kompensatoriska uppdrag stärks och segregerande effekter 
motverkas. 

2  Omvärldsanalys 

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att 
bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. Barngruppernas storlek påverkar 
även tryggheten, hälsan och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i behov av särskilt stöd och barn 
med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper med hög personaltäthet 
som består av utbildade medarbetare. Forskning påvisar att förskolor med hög kvalitet är väsentligt för 
barns kognitiva, sociala och språkliga utveckling. Vi ser idag ett ökat behov i hela Sverige av att minska 
barngruppernas storlek och ha en hög bemanning för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet 
och möjlighet att uppfylla skollagens krav. 

Barnantalet inom staden bedöms fortsätta att öka. En anledning till det är flyktingströmmar och andra 
nyanlända som bosätter sig inom staden, men den främsta anledningen är att det redan nu byggs och 
planeras att byggas många nya bostäder. Det finns idag ytterligare ett ökat tryck på förskoleplatser 
beroende på att vårdnadsbidrag inte längre går att söka. 2016 handlar det om ca 80 fler platser och 2017 
ytterligare 60 platser. Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2017 öppnas Sagavallens 
förskola (Norrmalm),  Hulta Torgs förskola (Hulta), Kransmossens förskola (Trandared), Kärrabackens 
förskola (Brämhult). Förstudier och projektering pågår av KreaNova (Norrby), Silverpoppeln (Göta), 
Äspereds förskola (Äspered), Tallbacken (Fristad). Det finns behov av nya förskolor på Norrby, 
Bergsäter, Byttorp, Sandared, Sjömarken, Hässleholmen, Dalsjöfors, Gånghester, Centrum, Sjöbo och 
Sparsör. I samband med att nya förskolor tillkommer kommer också mindre ändamålsenliga förskolor 
och /eller tillfälliga paviljonger att avvecklas. 

Inom förskolans verksamhet finns ett stort behov av att öka likvärdigheten och kvaliteten i 
verksamheten. Personaltätheten behöver ta en utgångspunkt i skollagens mening om förskolans 
uppdrag om undervisning och bemanningen behöver optimeras med utgångspunkt i barns närvaro 
under dagen. Det är också viktigt att säkerställa förskolechefers möjligheter att verka som pedagogiska 
ledare och då handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

För likvärdighetens skull behöver den uppsökande verksamheten utvecklas så att förskolan blir 
tillgänglig för alla föräldrar och barn oavsett t.ex. bakgrund och var man bor. Det är viktigt att alla barn 
får en likvärdig start i livet så att de kan utveckla sin potential. En förskola som inte är likvärdig riskerar 
att reproducera och förstärka segregation och social ojämlikhet. De tre stadsdelsnämnderna har haft 
olika sätt att fördela resurser till sina förskolor så en ny fördelningsmodell behöver tas fram. 

Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att barnen utvecklar en medvetenhet och 
förståelse för en hållbar livsstil som påverkar jordens hållbara utveckling. Alla förskolor har ett 
miljöledningssystem vid ingången till 2017, Grön Flagg, där förskolan praktiskt och konkret arbetar för 
hållbar utveckling. Förskolorna ska systematiskt arbeta med hälsofrämjande åtgärder såsom minskade 
bullernivåer samt giftfria förskolor. 

Kompetensutveckling behöver ersättas med begreppet professionsutveckling både när det gäller 
pedagoger och chefer på olika nivåer. Professionsutvecklingen är viktig både på individnivå, 
arbetslagsnivå, enhetsnivå och i Borås Stad. Professionsutveckling behöver hänga ihop med det 
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systematiska kvalitetsarbetet. Professionsutveckling är ett viktigt område för att arbetet ska bedrivas på 
vetenskaplig grund. Det behöver finnas kompetens på alla förskolor som kan föra in forskning, leda 
utvecklingsarbete, kritiskt granska och reflektera kring undervisning och lärarrollen för att alla barn ska 
få möjlighet att få del av en undervisningsprocess. Valideringsutbildning för barnskötare och 
medarbetare utan barnskötarutbildning behöver prioriteras samt urbildning för barnskötare att bli 
förskollärare. 

Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsosam arbetsplats är avgörande för att klara den 
framtida kompetensförsörjningen inom Förskoleförvaltningen. En attraktiv arbetsgivare som både ska 
rekrytera och behålla medarbetare måste medvetet arbeta med organisationskulturen där tydliga 
värderingar, god kommunikation, engagemang och lyhördhet finns. 

  

  

  

2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1 

Då vi nu har börjat skapa oss en helhetssyn av hela staden, till skillnad mot tidigare så kallade 
stadsdelar, har det blivit än tydligare att tillkomst av fler förskoleplatser måste prioriteras. I det arbete 
bör vi ha ett nära samarbete med grundskolan då flera verksamheter i staden är nära kopplade till 
varandra. 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av Kommunstyrelsen den 
20 juni till 693 600 tkr. Ekonomistyrnings underlag angav en ökning till 693 600 tkr 2017 från 
667 471 tkr 2016. Volymen har räknats upp med 1,5 %. Index för löner är 2,3 % och för övriga 
kostnader 1,5%. 

Till 2017:2 har 1 200 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som delfinansiering av en kommungemensam 
bemanningspool. Dessutom har 320 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som den beräknade kostnaden 
för nämndens säkerhetsansvarig. Som förstärkning för att öka kvalitén inom verksamheten utökas 
ramen med 6 000 tkr. Kommunstyrelsen beslutade den 31 oktober 2016 föreslå Kommunfullmäktige 
att besluta Förskolenämndens kommunbidrag till 698 100 tkr. 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 23-24 november till 698 100 tkr. 

Efter Kommunfullmäktiges fastställande, som följd av att den förändrade lokalmodellens uppgifter 
framräknats, har en justering skett av Förskolenämndens kommunbidrag till 691 150 tkr. 

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 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

   4 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så når nämnden målet för indikatorn 

Inom staden finns många mötesplatser där människor kan mötas över generations- och kulturgränserna 
i både spontana och planerade möten. Att skapa olika slags arenor där möjlighet ges till delaktighet och 
inflytande lägger grunden för en god samhällsutveckling och skapar förutsättningar för att i samverkan 
arbeta trygghetsförebyggande och förmedla en positiv bild av staden. 
 
Det är viktigt identifiera de frågor som medborgarna vill och kan vara delaktiga i genom 
medborgardialog. Föräldraråden på förskolorna och välfärdsbokslutet är exempel på sätt att fånga upp 
aktuella frågor som medborgarna vill ha dialog om. Under 2017 kommer nämndens presidium ansvara 
för planeringen av medborgardialogerna. De delmoment som behöver beaktas är att 
medborgardialogerna måste planeras, marknadsföras, struktureras, utvärderas och analyseras i 
samverkan mellan förskoleförvaltningens politiker och tjänstemän. 

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 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

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, %. 

97,4 99 95,4 100 100 100 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum 

Så når nämnden målet för indikatorn 

Skollagen ställer krav på att väntetiden inte ska överstiga 4 månader. Ur ett samhällsperspektiv kan det 
ändå kännas relevant med en högre ambitionsnivå. För att minska väntetiderna är det av stor vikt att 
produktion av nya förskoleplatser sker i de områden där söktrycket är stort. Borås Stad har redan idag 
ett mindre utbud än vad efterfrågan är. 
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Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Så når nämnden målet för indikatorn 

Genom att arbeta både med den fysiska miljön och med tydliggörande av de undervisningsprocesser 
som genomförs ska föräldrar känna sig än mer trygga med sitt barns förskola. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget 

Förskolenämnden ska utreda behovet av en 
förskola på Viared. 

Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda 
behovet av en förskola i Viared, då ingår också en 
tidplan för återrapportering av utredningen till 
nämnden. 

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. 

Förskoleförvaltningen får i uppdrag att möjliggöra 
kompetensutveckling för medarbetarna samt att se 
över fördelningen på stadens förskolor och därefter 
ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan 
med Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra förskolelokaler. 

Förskolenämnden kommer att bjuda in 
Lokalförsörjningsnämnden för ett första möte i 
början av våren 2017. Vid det mötet kommer ett 
gemensamt uppdrag att tas fram till respektive 
förvaltning. 

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. 

Efter inbjudan av Grundskolenämnden kommer 
förvaltningen få i uppdrag att arbeta med en 
framtida strategi. 

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 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

   45 55 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så når nämnden målet för indikatorn 

Kostverksamheten, (som förskolenämnden köper av grundskolenämnden), har en ambition att inom 
ramen för livsmedelsbudgeten maximera inköpen av ekologiska livsmedel. Livsmedelsavtalet innefattar 
ett större antal livsmedel som enbart finns som ekologisk variant. Detta kommer att bidra till en ökning 
av andelen ekologiska livsmedel i Borås Stad. Vidare görs matval med fokus på kvalitet, etik och miljö 
och där råvaruvalen ska vara säsongsanapassade. En handlingsplan för minskat matsvinn är framtagen 
under 2016 och matsvinnet ska mätas kontinuerligt. 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget 

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. 

Nämnden avser att om möjligt välja nämnda 
tjänster och varor. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2015 

Målvärde 
2016 

Utfall T2 
2016 

Målvärde 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

   7,5 7 6 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

   75 60 50 

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

   23 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så når nämnden målet för indikatorn 

Sjukfrånvaron i Borås Stads förskolor har stigit de senaste åren. För att minska sjukfrånvaron arbetar vi 
strategiskt med olika delar i syfte att förbättra förutsättningarna i arbetsmiljön för medarbetare och 
chefer. Enheter med lägre sjukfrånvaro har generellt sett närmre till chefen och ett stort inflytande över 
när och hur arbetet utförs. Utöver ett fortsatt fokus på arbetsmiljön ska förvaltningen arbeta med aktiv 
sjukskrivning, tidiga insatser och att minska sjuknärvaro. Aktiv sjukskrivning innebär att se till att 
sjukskrivna medarbetare inte tappar kontakten med sin arbetsplats. De ska ha kontakt med sin chef och 
bjudas in till exempelvis arbetsplatsträffar. Vidare ska det främjande arbetet med så kallade 
hälsoinspiratörer och skyddsombud förstärkas. Hälsoinspiratörerna och skyddsombuden skall 
involveras i respektive områdens hälsoarbete. Träffar skall anordnas för att stärka dom i deras arbete. 
Ett fortsatt nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan är också av vikt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så når nämnden målet för indikatorn 

För att minska användandet av timavlönade behöver flera olika åtgärder vidtas. Några exempel är 
utökad grundbemanning, visstidsanställning istället för timanställning och optimerad bemanning vilket 
betyder att närliggande förskolor samarbetar i bemanningsarbetet. En minskning av sjukfrånvaron 
skulle ge bättre förutsättningar för att kunna minska andelen timavlönade. 

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

Så når nämnden målet för indikatorn 

För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskulturen. Arbetsmiljön ska 
präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara närvarande och stödjande och 
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medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. Insatser i förvaltningen för att få 
en ökad frisknärvaro är att; 
- Ta fram en hälsoplan. 
- Fånga tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna. 
- Arbeta aktivt med rehabiliteringsärenden för att korta sjukskrivning. 
- Utbilda och därefter samarbeta med hälsoinspiratörer och skyddsombud på varje enhet. 
- Genomföra och följa upp friskfaktorinventering på varje enhet. 
- Utbilda/informera chefer inom området arbetsmiljö och hälsa. 
- Öka våra medarbetares förmåga att prioritera, hantera och förhålla sig till utmaningarna i sin yrkesroll. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 
Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 

Förändring 

Intäkter 126 630 130 230 129 395 108 600 -20 795 

Kostnader -772 578 -774 378 -816 059 -792 750 23 309 

Buffert   -6 936 -7 000 -64 

Nettokostnader -645 948 -644 148 -693 600 -691 150 2 450 

Kommunbidrag 645 948 645 948 693 600 691 150 -2 450 

Resultat 0 1 800 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

I tabellens budget 2016 redovisas summan av de tre stadsdelarnas antagna budgetar för stadsdelsegen och kommungemensam verksamhet. 
Kommunfullmäktiges beslut var 655 180 tkr. 
I Budget 2017:1 budgeterades statsbidraget för minskade barngrupper för helåret 2017. 
I Budget 2017:2 har enbart vårens statsbidrag budgeterats då bidraget inte är fastställt för 2017/2018. 

4.2 Nämndens uppgift 

Förskolenämndens uppdrag och dess avgränsning framgår av det reglemente som Kommunfullmäktige 
fastställt. Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska Förskolenämnden följa utvecklingen inom staden 
och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder som nämnden finner påkallade 
samt avge yttranden i ärenden som berör förskolans verksamhetsområde. 

Förskolenämnden ansvarar för kommunal förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt 
samordning av familjecentraler i Borås Stad. Ansvaret omfattar även godkännande och tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. 

Nämnden förväntas arbeta med barnperspektivet i samverkan med övriga verksamheter i andra 
förvaltningar. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Utgångsläget är en balanserad verksamhet utifrån att alla tre stadsdelsnämnderna angav prognos enligt 
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budget i tertialrapport 2/2016. SDN Norr angav en överskottsprognos om 1,8 mkr inom 
kommungemensam förskola främst beroende på minskade kostnader för vårdnadsbidraget. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från 
tidigare mindre bra lokallösningar som behöver hanteras i budgeten, För 2017 planeras fyra olika 
ny/ombyggnationer som beskrivs närmare under investeringar. 

Investeringar för inventarier enligt stadens regler behövs för de enheter som tas i drift 2017. 

Statsbidragen för minskade barngrupper avseende läsåret 2017/2018 är ej fastställda och därför har 
enbart bidraget avseende våren 2017 budgeterats. 

I den nya organisationen skall familjecentralerna organiseras inom Förskolenämndens ansvarsområde. 
För närvarande pågår en dialog mellan Västra Götalands Regionen och Borås Stad om fortsatt 
samverkan med familjecentraler. Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. 
Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2017 om ca 2,4 mkr, räknat för helårsdrift, 
och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. 

4.4 Verksamhet 2017 

Tkr 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 
Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -12 847 -13 122 -275 

Nettokostnad   -12 847 -13 122 -275 

Politisk verksamhet      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -1 963 -2 530 -567 

Nettokostnad   -1 963 -2 530 -567 

Förskoleverksamhet      

Intäkt   129 148 108 513 -20 635 

Kostnad   -795 365 -770 329 25 036 

Nettokostnad   -666 217 -661 816 4 401 

Öppen förskola, 
Familjecentral 

     

Intäkt   247 87 -160 

Kostnad   -5 884 -6 769 -885 

Nettokostnad   -5 637 -6 682 -1 045 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 936 -7 000 -64 

Nettokostnad   -6 936 -7 000 -64 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 
Budget 
2017:1 

Budget 
2017:2 

Förändring 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt   129 395 108 600 -20 795 

Kostnad   -822 995 -799 750 23 245 

Nettokostnad   -693 600 -691 150 2 450 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
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4.4.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1 

Då vi nu har börjat skapa oss en helhetssyn av hela staden, till skillnad mot tidigare så kallade 
stadsdelar, har det blivit än tydligare att tillkomst av fler förskoleplatser måste prioriteras. I det arbete 
bör vi ha ett nära samarbete med grundskolan då flera verksamheter i staden är nära kopplade till 
varandra. 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av Kommunstyrelsen den 
20 juni till 693 600 tkr. Ekonomistyrnings underlag angav en ökning till 693 600 tkr 2017 från 
667 471 tkr 2016. Volymen har räknats upp med 1,5 %. Index för löner är 2,3 % och för övriga 
kostnader 1,5%. 

Till 2017:2 har 1 200 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som delfinansiering av en kommungemensam 
bemanningspool. Dessutom har 320 tkr flyttats till Kommunstyrelsen som den beräknade kostnaden 
för nämndens säkerhetsansvarig. Som förstärkning för att öka kvalitén inom verksamheten utökas 
ramen med 6 000 tkr. Kommunstyrelsen beslutade den 31 oktober 2016 föreslå Kommunfullmäktige 
att besluta Förskolenämndens kommunbidrag till 698 100 tkr. 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 23-24 november till 698 100 tkr. 

Efter Kommunfullmäktiges fastställande, som följd av att den förändrade lokalmodellens uppgifter 
framräknats, har en justering skett av Förskolenämndens kommunbidrag till 691 150 tkr. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 901 6 060 6 205 

varav barn i fristående verksamhet 408 418 430 

Andel (%) inskrivna barn av samtliga 
barn i åldern 1-5 år 

  90 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr   131 341 

Antal barn per årsarbetare i egen regi   5,8 

Barn på förskola där barnen deltar vid 
planering av förskolans (veckans) 
aktiviteter, andel i %. 

98,8 98,9 99 
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6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2016 

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Inventarier nya förskolor   2 400   

Ny familjecentral   400   

Summa   2 800   

LärKan på Dammsvedjan med sju avdelningar startar och ersätter Almgårdens paviljonger som 
avvecklas i september 2016 och får helårseffekt 2017. 

Brämhults Kärra och Kransmossen med vardera sex avdelningar startar hösten 2017. Hulta Torg 
utökas med fyra avdelningar hösten 2017. 

Sagavallens förskola med sex avdelningar startar hösten 2017, den nuvarande paviljongen på Sagavallen 
med två avdelningar upphör i anslutning till att den nybyggda förskolan tas i bruk. 

Dammen med två och en halv avdelning och Ängsgården med två avdelningar paviljonger avvecklas 
oktober 2017. Tolvskillingens avdelning avvecklas i januari 2017, Tåmarkensgården avdelning avvecklas 
i aug 2017. Båda avdelningarna är enavdelningar. 

Till varje avdelning förskola som startas har enl praxis 100 tkr avsatts i Kommunstyrelsens 
investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom kommande förskolenämnds ansvar. 

En ny familjecentral beräknas kräva inventarier om ca 400 tkr inför uppstart. 
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Riskanalys och intern kontrollplan för 2017  

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Att godkänna riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2017.  

2. Att översända riskanalysen och den interna kontrollplanen till 
Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta en riskanalys och 
en plan för den interna kontrollen. Förskolenämnden har tillsammans med 
förvaltningen arbetat fram underlaget till riskanalys och intern kontrollplan 
för 2017.  
 
Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige antog under 2014 nya regler för intern kontroll i Borås 
stad.  Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en 
plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner 
och processer. I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning. 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa 
resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med 
riskanalys och plan för innevarande år. Redovisningen ska också lämnas till 
Stadsrevisionen som varje år granskar nämndens interna kontrollarbete. 
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser 
efterlevs. 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  
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• Minimera risker, säkra system och rutiner. 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god 

redovisningssed. 
• Skydda politiker och personal från oberättigade 

misstankar. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
 
Pernilla Bjerkesjö   Ing-Marie Samuelsson 
Förvaltningschef Chef för Kvalitet och utveckling 
 
Beslutet skickas till:  Kommunstyrelsen 
  Stadsrevisionen 
 
  
 



Riskanalys - 2017 (Förskolenämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Beskrivning Konsekven

s 
Sannolikhet Riskbedömnin

g 
Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

Egen 
verksamhe
t 

Utredning och barn 
i behov av särskilt 
stöd 

Risk för att barn i 
behov av särskilt 
stöd inte får det stöd 
de har rätt till 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Egen 
verksamhe
t 

Övergrepp Risk för att barn 
utsätts för sexuella 
övergrepp 

 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  2017 

Risk för att rutiner 
gällande övergrepp i 
förskolan inte är 
kända och följs. 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Risk för att rutin mot 
kränkningar av barn 
inte följs 

Hösten 2016 antogs 
nya rutiner mot 
kränkningar av barn. 
Det har framkommit att 
det finns brister 
gällande huruvida 
denna rutin alltid följs. 
Därför är det angeläget 
att titta närmre på detta 
område. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Egen 
verksamhe
t 

Barngruppens 
storlek 

Risk för att inte klara 
Skolverkets riktlinjer 
gällande 
barngruppernas 
storlek 

Det finns idag 
svårigheter att uppfylla 
Skolverkets riktlinjer. En 
del förskolor löser 
gruppstorleken genom 
att förändra den inre 
organisationen medan 
andra inte kommit lika 
långt i detta arbete. Ett 
kollegialt lärande skulle 
kunna gynna detta 
arbete. 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  2017 

Egen 
verksamhe
t 

Integration Risk för att inte 
kunna placera alla 
nyanlända barn 

 2.Lindrig 1.Osannoli
k 

2 Nej  2017 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekven
s 

Sannolikhet Riskbedömnin
g 

Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

Egen 
verksamhe
t 

Säkerhet Risk för brister 
gällande säkerheten 
i utemiljön 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Risk för att 
säkerhetsrutiner 
gällande brandskydd 
inte är kända och 
följs 

Med anledning av att 
förvaltningen har många 
nyanställda chefer är 
det angeläget att under 
2017 titta närmre på att 
det systematiska 
brandskyddsarbetet 
fungerar 
tillfredsställande. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  2017 

Risk för att 
säkerhetsrutiner vid 
barns försvinnande 
inte är kända och 
följs 

 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  2017 

Egen 
verksamhe
t 

Jämn 
könsfördelning 

Risk för att förskolan 
har för få manliga 
pedagoger 

 2.Lindrig 4.Sannolik 8 Nej  2017 

Risk för att förskolan 
känns som en otrygg 
arbetsplats för män 

 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej Det finns ett manligt 
nätverk i staden. 

2017 

Egen 
verksamhe
t 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga och 
funktionella 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  2017 

Risk för brister 
gällande placering av 
förskolan och dess 
tillgänglighet 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Risk för att 
förskolelokaler 
saknas 

Den stora efterfrågan 
på förskoleplatser gör 
att det behövs fler 
förskolelokaler. Det 
finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekven
s 

Sannolikhet Riskbedömnin
g 

Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

bruk i önskvärd tid. 

Egen 
verksamhe
t 

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående 
enheter inte har en 
tillräckligt god kvalitet 

 3.Kännbar 1.Osannoli
k 

3 Nej  2017 

Personal Vikarier Risk för att rutiner för 
vikarier ej är kända 
och följs 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Risk för brist på 
vikarier 

Det finns en risk att 
förskolorna inte kan få 
tag i vikarier i den 
utsträckning som 
behövs. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Risk för brister i 
förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

 3.Kännbar 1.Osannoli
k 

3 Nej  2017 

Personal Kompetens och 
utbildning 

Risk för att 
förskolorna inte når 
målet på 70% 
legitimerade 
förskollärare och 
30 % barnskötare 

Det finns en risk för att 
målet ej uppnås då det 
råder svårigheter att 
rekrytera förskollärare. 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej Följs upp i riskbilden 
"Risk för svårigheter att 
rekrytera förskollärare 
och barnskötare". 

2017 

Risk för att 
personalens 
kompetens gällande 
genusfrågan är 
bristfällig 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej Följs upp i förskolans 
systematiska 
kvalitetsarbete. 

2017 

Personal Personalomsättning Risk för hög 
personalomsättning 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Personal Rekrytering Risk för svårigheter 
att rekrytera 
förskollärare och 
barnskötare 

Det råder brist på 
förskollärare i stora 
delar av landet och 
även för Borås stad är 
det en utmaning att 
rekrytera förskollärare i 
den utsträckning som 
önskas. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekven
s 

Sannolikhet Riskbedömnin
g 

Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

Personal Personal och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga 
löneutbetalningar 
sker 

Lönerapportering skall 
ske enligt föreskrifter 
avseende 
övertid/mertid, 
användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i 
tjänsten. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Personal Sjukfrånvaro Risk för hög 
sjukfrånvaro 

Förskolans personal 
uppvisar i nuläget en för 
hög sjukfrånvaro. Flera 
åtgärder kommer under 
året dock att vidtagas. 
Det är viktigt att se att 
dessa åtgärder får 
effekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Ekonomi Resursfördelning Risk för brister i 
likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

 3.Kännbar 4.Sannolik 12 Nej I dagsläget finns ingen 
enhetlig modell för att 
fördela resurser till 
förskolorna. Det beror 
på att de tre tidigare 
stadsdelarna har haft 
olika sätt att göra 
resursfördelningen på. 
Under 2017 skall dock 
en ny och enhetlig 
resursfördelningsmodel
l arbetas fram och det 
är viktigt att alla 
förskolor får likvärdiga 
förutsättningar utifrån 
denna. Av denna 
anledning kan 
riskbilden inte följas 
upp under 2017. 

2017 

Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Det finns en risk för att 
felaktiga utbetalningar 
görs till tvivelaktiga 
leverantörer. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Trots den låga 
bedömningen i risk- 
och 
konsekvensanalysen, 
är detta ett område 
som nämnden vill följa 

2017 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekven
s 

Sannolikhet Riskbedömnin
g 

Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

upp och säkerställa 
eftersom 
organisationen är ny. 

Risk för förskingring 
när attestreglementet 
inte följs 

Om det förekommer 
brister gällande de 
rådande 
attesteringsreglerna, 
finns en risk för att 
förskingring kan inträffa. 

4.Allvarlig 1.Osannoli
k 

4 Ja Trots den låga 
bedömningen i risk- 
och 
konsekvensanalysen, 
är detta ett område 
som nämnden vill följa 
upp och säkerställa 
eftersom 
organisationen är ny. 

2017 

Ekonomi Representation-
utbildning 

Risk för att riktlinjer 
gällande 
representation och 
utbildning ej följs 

Risken är att 
representationsreglerna 
för Borås Stad och 
skatteverkets regler ej 
följs, samt att 
representation/utbildnin
g ej är godkänd. 
Representation medges 
endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås 
Stads ordinarie 
verksamhet. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Ekonomi Upphandling Risk för att Lagen 
om offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  2017 

Risk för att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal 
tillämpas felaktigt och 
att leverantör som ej är 
upphandlad korrekt 
används för inköp i 
verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att 
stämmas för avtalsbrott 
om ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  2017 

Styrning Ny Risk för att  2.Lindrig 2.Mindre 4 Nej  2017 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekven
s 

Sannolikhet Riskbedömnin
g 

Till 
pla
n 

Kommentar Perio
d 

och ledning nämndsorganisatio
n 

nämndledamöter inte 
är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifik
a frågor. 

sannolik 

 



Intern kontrollplan - 2017 (Förskolenämnden) 
Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig 

Övergrepp Risk för att rutin mot 
kränkningar av barn 
inte följs 

9 Kontroll av att rutinen är 
känd och att den följs  

Stickprov Varje år Chef för Kvalitet och 
utveckling 

Barngruppens storlek Risk för att inte klara 
Skolverkets riktlinjer 
gällande 
barngruppernas 
storlek 

12 Uppföljning av 
barngruppernas storlek  

Statistik från 15 maj 
och 15 november 

Varje halvår Verksamhetschef 

Lokaler Risk för att lokaler inte 
är ändamålsenliga 
och funktionella 

6 Kontroll av att lokalerna 
är funktionella och 
ändamålsenliga  

Intervjuer med 
förskolechefer inför 
framtagande av 
lokalresursplan 

Varje år Chef för 
ekonomifunktionen 

Risk för att 
förskolelokaler saknas 

9 Kontroll av att 
prognosarbetet ger 
tillräckligt med underlag 
för att produktionen ska 
överensstämma med 
behovet  

Statistik en gång per 
år 

Varje år Chef för Kvalitet och 
utveckling 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

9 Kontroll av tillgången till 
timvikarier i 
verksamheterna  

Statistik från 
bemanningsenheten 

Varje månad Chef för 
personalfunktionen 

Rekrytering Risk för svårigheter 
att rekrytera 
förskollärare och 
barnskötare 

9 Uppföljning av antalet 
behöriga sökande per 
utlyst tjänst. Extern 
personalomsättning -
 andel tillsvidareanställda 
som slutat sin anställning 
i kommunen under året 
i % av totalt antal 
tillsvidareanställda. 
Andel medarbetare som 
anger att de har en 
individuell 
kompetensplan i 
medarbetarenkäten. 
Andelen jämställda 
personalgrupper.  

Statistik från 
personalsystemet 

Varje år Chef för 
personalfunktionen 



Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig 

Personal och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga 
löneutbetalningar sker 

9 Kontroll av att 
lönerapportering sker 
enligt föreskrifter 
avseende 
övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i 
tjänsten.  

Stickprov och statistik 
Intern kontroll-
förfrågan skickas till 
Löneservice via 
framtagen blankett 

Varje år Chef för 
personalfunktionen 

Sjukfrånvaro Risk för hög 
sjukfrånvaro 

9 Uppföljning av andel 
sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, antal sjukfall 
över 60 dagar, Hälsa -
 ett år utan sjukfrånvaro, 
andelen medarbetare 
som anger "stämmer 
ganska bra" eller 
"stämmer bra" på frågan 
"Mitt arbete engagerar 
mig i 
medarbetarenkäten".  

Inrapporterad 
sjukfrånvarostatistik 
Enkätresultat 

Varje år Chef för 
personalfunktionen 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

6 Kontroll av att 
leverantörsfakturor är 
korrekta. Utgiften tillhör 
verksamheten, korrekt 
YY-kod finns på 
fakturan, F-skatt, 
organisationsnummer.  

Stickprov Varje år Chef för 
ekonomifunktionen 

Risk för förskingring 
när attestreglementet 
inte följs 

4 Genomgång av 
attestförteckningar, ej 
egen attest  

Stickprov Varje år Chef för 
ekonomifunktionen 

Representation-
utbildning 

Risk för att riktlinjer 
gällande 
representation och 
utbildning ej följs 

9 Kontroll av att 
deltagarförteckning och 
syfte framgår och att 
program avseende 
representation och/eller 
utbildningar bifogas. 
Kontroll  av att kostnader 
för representation följer 
skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer.  

Alla fakturor på 
aktuella konton 
kontrolleras 

Varje år Chef för 
ekonomifunktionen 



Verksamhet / 
Process 

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig 

Upphandling Risk för att ramavtal 
inte följs 

9 Kontroll av att inköp 
följer ramavtal  

Stickprov Varje år Chef för 
ekonomifunktionen 
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Personuppgiftsombud för Förskolenämnden 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden utser Björn Borggren till personuppgiftsombud för Förskolenämnden enligt 36 § andra stycket 
personuppgiftslagen.  
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 1(1) 

    Dnr 2017/FN0005 
 

  

 

 

 

 
Personuppgiftsombud för Förskolenämnden    
 

Enligt det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad är Kommunstyrelsen/nämnden personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) kan den personuppgiftsansvarige utse ett 
personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt. Om personuppgiftsombudet upptäcker brister skall det rapporteras 
till den personuppgiftsansvarige. Genom att utse ett personuppgiftsombud behöver inte 
heller vissa behandlingar av personuppgifter anmälas till Datainspektionen. 
 
I Borås Stad är Björn Borggren anställd som personuppgiftsombud sedan den 1 maj 2002. 
Förskolenämnden behöver formellt utse Björn Borggren till nämndens 
personuppgiftsombud.  
 
Förslag till beslut 

Förskolenämnden föreslår att besluta: 

1. Björn Borggren utses till personuppgiftsombud för Förskolenämnden enligt 36 § 
andra stycket personuppgiftslagen.  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Initiativärende – Orangeriet Barnens Hus 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden remitterar ärendet till Förskoleförvaltningen som får i uppdrag att utreda förslaget tillsammans med 
Kulturförvaltningen. Utredningen ska vara klar senast till nämndens junimöte 2017.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0029 
Handläggare:   

Ärende 6 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-12 
 
 

§ 19   Dnr 2016/FN0029 709 

Initiativärende – Orangeriet; Barnens hus  
Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén (M) lägger vid dagens 
sammanträde fram ett initiativärende (bilaga 1 till protokollet) ”Orangeriet – Barnens 
hus”. De förslår nämnden besluta att tillskriva Kommunstyrelsen att inkludera 
Förskolenämnden i det kommande omvandlingsarbetet av Orangeriet. 
 
Yrkanden 
Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Robert 
Sandberg (S), Eva Andersson (S), Lisa Tjärner (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) yrkar 
att nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Jessica 
Bjurén (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden 
beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. 
 
Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande. 
Nej innebär bifall till alliansgruppens yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-
röst 

Avstår 
från att 
rösta 

Leif Johansson (S) X   
Marie Fridén (M)  X  
Linda Ikatti (S) X   
Robert Sandberg (S) X   
Eva Andersson (S) X   
Lisa Tjärner (V) X   
Bo-Göran Gunnarsson (MP) X   
Mattias Karlsson (M)  X  
Jessica Bjurén (M)  X  
Niklas Arvidsson (KD)  X  
Leif Häggblom (SD)  X  
Antal röster: 6 5  

 
Förskolenämnden har således med 6 röster mot 5 beslutat i enlighet med den rödgröna 
gruppens yrkande. 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Sammanträdesdatum 
 2016-12-12 
 
 

Alliansgruppen i Förskolenämnden reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Förskolenämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde. 

 
Vid protokollet 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
Leif Johansson  Linda Ikatti 
Ordförande 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 december 2016. 
 
Rätt utdraget intygas i tjänsten: 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
 
 



INITIATIVÄRENDE 

FÖRSKOLENÄMNDEN  2016-12-12 

 

Orangeriet – Barnens hus 

 

Kommunfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” utgår från att Borås Stad ska 

arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna 

samverkar”. Vad ger inte bättre möjlighet till hållbar utveckling än att satsa på de som 

faktiskt ska föra vårt arv vidare - barnen?  

 

Genom ett Barnens hus i Orangeriet skulle vi kunna lära våra yngsta medborgare hur de 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna ska samverka för en bättre framtid. Vi 

har badhus, kulturhus, ungdomens hus, folket hus och stadshus, nu kan det vara dags även 

för ett Barnens hus. Ett hus för, med och om barn. Här kan kultur, natur, lek och lärande 

skapa förutsättningar för möten mellan människor.   

 

Förutsättningar för ett ”Barnens hus” i Orangeriet är bra. Det finns en nybyggd och modern 

lekplats alldeles intill vilken kan förädlas med bemannad åretruntlek. På vintern går det att 

åka skridskor på den närliggande isbanan, och i nära anslutning finns även Stadsparksbadet 

vilket skulle kunna stärka fokus på simkunnighet.  

 

För att ytterligare stärka barnperspektivet och till fullo utnyttja Orangeriet ser vi även 

möjligheter till en öppen förskola. Varför då inte med tema natur och miljö, något som 

förknippas med ett levande och blomstrande Orangeri. 

 

Förslag till beslut: 

Förskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen att inkludera Förskolenämnden i det 

kommande omvandlingsarbete av Orangeriet i enlighet med denna skrivelse. 

 

För allianspartierna 

Marie Fridén (M) 1:e vice ordförande 

   

 

 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förskolenämndens plan vid samhällsstörningar och ex traordinära 
händelser 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden fastställer plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0006 
Handläggare:   

Ärende 7 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Plan vid samhälls-
störningar och extra-

ordinära händelser
Förskolenämnden



2 Borås Stad  |  plan för samhällsstörningar - förskoleförvaltningen

Fastställt av: Förskolenämnden 2017-02-02
För revidering ansvarar: Förskolenämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Chef för kvalitet 
och utveckling
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden
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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1 Vad är en kris?  
Bakgrund
Enligt Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser (KF 2008-10-16) ska varje nämnd ha en 
• väl genomarbetad plan för hantering av extraordinära händelser och 
• ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd.

De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med personalen i 
sina vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så 
att den motsvarar de speciella krav som ställs vid en allvarlig händelse. Det gäller framför 
allt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering.

Vad är en kris?
En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet 
som vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer 
information och kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland 
kaotiska och oförutsägbara förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när:
• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav
• det finns ett stort behov av kriskommunikation, eller
• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer.

Vad är en extraordinär händelse?
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, § 
4). Kommunfullmäktige har antagit en Plan för extraordinär händelse - Ledning och 
information.

Tre grundprinciper
I det svenska krishanteringssystemet finns tre grundprinciper:
1. Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 

har motsvarande ansvar under krissituationer.
2. Likhetsprincipen. En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som 

möjligt vara densamma under en kris.
3. Närhetsprincipen. En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 

berörda och ansvariga.
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2 Organisation 
av förvaltningens 
krisledningsarbete
Beslutsfattare
Förvaltningens krisledningsarbete leds av en beslutsfattare, som är förvaltningschefen 
eller dennes ersättare. 

Om krisledningsarbetet kräver avlösningar kan andra personer vara beslutsfattare i 
förvaltningschefens ställe.

Krisledningsstab och stabschef
Arbetet i krisledningsstaben leds av en stabschef. Staben biträder och stödjer beslutsfattaren. 
I arbetsuppgifterna för krisledningsstaben ingår bland annat:
• Analys- och beredningsarbete
• Information och kommunikation
• Omvärldskontakter och samverkan
• Ta fram beslutsunderlag till beslutsfattare
• Följa upp av beslut
• Löpande dokumentation.

Mandat att fatta beslut
Den delegationsordning som är fastställd av Förskolenämnden gäller för beslutsfattande. 
Ärenden som ska beslutas av nämnden bereds i vanlig ordning. Förskolenämndens ordförande 
avgör om skyndsamma beslut som ska avgöras av nämnden innebär att hela nämnden 
ska sammanträda. Ordförande kallar i sådant fall till extra nämndmöte.

Startmöte 
 

Leds av 
förvaltnings- 
chef  eller 
dennes 
ersättare  

Kris-
lednings-

möte 3 
 

Leds av 
besluts-
fattaren  

Kris-
lednings-

möte 2 
 

Leds av 
besluts-
fattaren 

Kris-
lednings-

möte 1 
 

Leds av 
besluts-
fattaren 

Stabs-
arbete 

 
 

Leds av 
stabs -
chefen  

Stabs-
arbete 

 
 

Leds av 
stabs -
chefen  

Stabs-
arbete 

 
 

Leds av 
stabs -
chefen  

Avveck-
lings-
möte 

 
Leds av 
besluts-
fattaren 

 Figur 1 Krisledningsstaben arbetar fram underlag för beslut till beslutsfattaren.
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Beslutsfattare och funktioner i  
krisledningsstaben

Funktion Kommentar Vem innehar funktionen?

Beslutsfattare Måste alltid finnas 1. Förvaltningschef

2. Chef för kvalitet och utveckling

3. Chef för HR funktionen

4. Chef för Barnhälsan

Funktion i 
krisledningsstaben

Kommentar Vem innehar funktionen?

Stabschef Måste alltid finnas 1. Chef för kvalitet och utveckling

2. Chef för HR funktionen

3. Chef för Barnhälsan

Dokumentationsansvarig Måste alltid finnas 1. Nämndsekreterare

2. HR Specialist

3. HR Specialist

Informationsansvarig* Måste alltid finnas 1. Kommunikatör förskolan

2. Kommunikatör grundskolan

3. Kommunikatör gymnasiet och VUX

Analysansvarig 1. Verksamhetsutvecklare

Serviceansvarig 1. IT-samordnare

2. Lokalsamordnare

3. Ekonom

Säkerhetsansvarig 1. Säkerhetssamordnare förskola

2. Säkerhetssamordnare grundskola

Chef för HR Har sin ordinarie funktion och ansvarar för 

verksamheten inom området.

Chef för Barnhälsan Har sin ordinarie funktion och ansvarar för 

verksamheten inom området.

Verksamhetschefer Har sina ordinarie funktioner och ansvar för 

verksamheten inom sina områden.

Chef för ekonomi Har sin ordinarie funktion och ansvarar för 

verksamheten inom området.

* Det måste alltid finnas två kommunikatörer insatta i krisen, som vid behov lägger ordinarie arbetsuppgifter åt sidan.
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Att sammankalla
När krisledningsstaben sammankallas första gången kallas:
Förvaltningschef Nämndsekreterare Säkerhetssamordnare
Chef för kvalitet och utveckling Verksamhetsutvecklare IT-samordnare
Chef för HR Kommunikatör 
Chef för Barnhälsan Lokalsamordnare 

Utsedd stabschef (utses vid startmötet) ansvarar för att organisera och bemanna krislednings-
staben. Beroende på krisens art kan funktioner ovan tas bort och andra funktioner kan 
läggas till. Blir krisarbetet långdraget kan skiftgång vara nödvändig och då kan andra 
personer än de som angivits ovan komma ifråga.

1.  
Att fånga 
tidiga 
signaler 
(aktivering) 

2.  
Att samman-
kalla kris-
lednings-
staben  

3.  
Att ha ett  
startmöte  

4.  
Att organis-
era och göra 
en arbets -
plan  

8.  
Att ha kring-
service  

 

9.  
Att ha kris-
lednings-
möte  

 

10.  
Att avveckla 

 

5.  
Att 
dokumentera

 

6.  
Att informera 
och  
kommunicera-

 
 

7.  
Att göra  
underlag för 
beslut  

 

Figur 2 Processen krisledningsarbete. Innehållet i de 10 delarna beskrivs i följande kapitel.
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3 Rutiner i processen 
krisledningsarbete
 
1. Att fånga tidiga signaler
Indikationer på en kris
Signaler om att det är dags att aktivera krisledningsorganisationen kan komma 
från många olika håll, till exempel verksamhetschef, enskild medarbetare, allmän-
het, polis, SMHI och media. Det gäller att uppmärksamma händelser för att agera i 
tid. Indikationer kan vara:
• Betydligt större medietryck än i vardagen
• Vädervarningar och/eller väderhändelser
• Oroväckande personalbrist (strejk, epidemi)
• Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem, till exempel el, 

brand
• Flera mindre händelser samtidigt
• Mycket stor oro bland elever, ungdomar.

Om något av följande kriterier är uppfyllda ska krisledningsstaben samlas:
• Vid akut situation som hotar grundläggande värden 
• Vid akut situation som kräver snabba beslut
• Där samordning krävs mellan verksamheter
• Om det föreligger ett stort informationsbehov.

Vem kan initiera krisledningen 
Vid en kris, eller vid misstanke om en extraordinär händelse, ska medarbetare i 
första hand kontakta sin chef, i andra hand förvaltningschef eller dennes ersättare.

Beslut om aktivering
Förvaltningschefen fattar beslut om aktivering av krisledningsplanen. Beslutet ska 
dokumenteras.

Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads krisledningsnämnd, som då 
övertar ansvaret för insatserna.
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2. Att sammankalla krisledningsstaben
Rutin för att sammankalla krisledningsstaben
• Kontakta förvaltningschef (förvaltningschef beslutar om krisledningsstaben ska samlas). 
• Förvaltningschef kontaktar Chef för kvalitet och utveckling som ansvarar för att 

kalla övriga i krisledningsstaben genom:

1. Gruppsms (även till privata nummer) med information om att krisledningsstaben 
ska samlas samt plats och tid, och med information om vad som hänt samt när 
meddelandet sändes. Var och en bekräftar med vändande sms-meddelande om han/
hon har möjlighet att komma kallad tid eller inte, eller genom

2. Telefonsamtal till funktionerna som ska sammankallas.

Exempel på text i gruppsms:
FöF krisledningsstab ska samlas. Tid och plats: Gingri idag, tisdag, kl. 15.00. Orsak: 
Brand i förskola. Bekräfta om du kommer eller inte. /NN 3 feb kl. 12.25

Lokal
Krisledningsstaben samlas normalt sett inom två timmar. Krisledningsstaben samlas i:
Bildningsklustret, Olovsholmsgatan 32, plan 3, konferensrum Gingri

Förvaltningschef ansvarar för information till andra
I samband med att krisledningsstaben sammankallas ska Förskolenämndens presidium 
och eventuellt fler informeras. Förvaltningschefen ansvarar för att informera:
• Förskolenämndens presidium
• Kommunledningen via Räddningstjänst, jourhavande stabschef, 033-17 29 50
• Kommunchef
• Förvaltningschefer i Bildningsklustret
• Verksamhetschefer och andra funktioner i förvaltningens ledningsgrupp
• Eventuell annan funktion.
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3. Att ha ett startmöte
Förvaltningschefen, eller dennes ersättare, leder startmötet och har mandat att vid startmötet 
besluta om krisledningsplanen ska träda i kraft. 

Mall för krisledningsstabens första möte
1. Utse dokumentationsansvarig för möte (i första hand nämndsekreterare) 

2. Närvaroregistrering

3. Vilka har informerats?

4. Vem är beslutsfattare? 

5. Vem är stabschef? 

6. Orientering om läget 

7. Läget för drabbade personer

8. Beslut om Plan för samhällsstörningar och extraordinär händelse ska träda i kraft 
(beslutet ska dokumenteras)

9. Förvaltningens problem och beslut om åtgärder

10. Gällande inriktning för förvaltningens verksamhet. Beslut och riktlinjer. 
Ansvarsfördelning. Arbetar områdena/chefer vidare som vanligt?

11. Bedömning av informationsläget

12.  Bedömning av personalläget

13. 1Värdering av läget som helhet

14. Avvägande om den lokala POSOM-gruppen ska sammankallas

15. Arbetsfördelningen i krisledningsgruppen, kompetensbehov och behov av skiftgång 
(stabschefens uppgift)

16. Sammanfattning (av läge och åtgärder och inriktning på det fortsatta arbetet)

17. Frågor

18. Tid och plats för nästa möte
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4. Att organisera arbetet och göra en arbetsplan 
Stabschefen organiserar stabsarbetet.

Krisledningsorganisationen ska anpassas utifrån de behov som uppstår. 

Tillgången på personer och kompetens kan variera beroende till exempel på tidpunkt på 
dygnet och tid på året. Uppbyggnaden av krisledningsstaben kan därför behöva ske i steg.

Beslutsfattare, stabschef, dokumentansvarig och informationsansvarig är prioriterade 
funktioner och är funktioner som alltid ska finnas med i krisledningsorganisationen.

Stabschefen ansvarar för att ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen innehåller:
• Prioriterade uppgifter, vad ska göras?

• Vem ska arbeta i stabens olika funktioner?

• Vem ska ligga i beredskap? Skicka hem dem som inte behövs från början med uppgift 
att vila och återkomma som avlösare.

• Hålltider för genomgångar, träffa chefen/beslutsfattaren, skicka ut information m.m.

• Schema för arbetspassen, hur länge ska personalen arbeta. Intensiva arbetspass bör 
inte överstiga sex till sju timmar.

• Avlösningar, vem och när? Avlösning bör inte ske av all personal samtidigt. Lämpligt 
att förskjuta någon timma mellan olika funktioner. Personer med samma funktion 
bör göra en överlappning på 30 till 60 minuter.

5. Att dokumentera
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete.

Dokumentation av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen och 
stabsarbetet. 

Det ska finnas en utsedd dokumentationsansvarig som ansvarar för krisledningsstabens 
dokumentation.

Dokumentationsansvarig ska skriva dagbok och vid behov annan lägesuppföljning.

Dokumentationsansvarig ansvarar för att löpande (vid behov, dock minst varje timma) 
fotografera whiteboard.



12 Borås Stad  |  plan för samhällsstörningar - förskoleförvaltningen

6. Att informera och kommunicera
Informationen ska vara korrekt, relevant och entydig
Vid krishändelser ökar kraven på att informationen ska ske skyndsamt samt vara korrekt, 
relevant och entydig. Informationen ska samordnas inom staden och med myndigheter 
som räddnings-tjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt.

Det är önskvärt att den egna organisationen har tillgång till informationen innan den 
går ut externt.

I krisledningsstaben ska det alltid finnas en som är informationsansvarig.

Beslutsfattare
Beslutsfattare har ansvar för att kommunicera med nämndens presidium och kommunchef.

Beslutsfattare är ansvarig för mediekontakter. Beslutsfattare kan också utse annan funktion 
i krisledningsstaben som ansvarar för mediekontakterna.

Informationsansvarig
Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med stadens informationsenhet för 
samråd och samordning, dels av information som kommer centralt och dels av information 
som kommer från stadsdelsförvaltningen. Detta för att säkerställa att information är 
entydig och för att stadsdelsförvaltningen ska få ta del av information som bedöms som 
allmänviktig. 

Informationsansvarig ska följa informationsläget i förvaltningen och bedöma behovet av 
såväl externa som interna informationsinsatser och hur dessa ska utformas och produceras. 

Den information som gått ut i media, publicerats på webb och Facebook och de frågor 
som kommer till verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och sammanställas. 
För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om vem som lämnat 
informationen, och när. 

Informationsansvarig har ansvar för rutiner för information till allmänhet och medarbetare.

Informationsansvarig har ansvar för den generella interna informationen till olika 
personal-grupper. Informationen ska anpassas med tanke på olika gruppers olika behov. 
Informations-ansvarig ska också medverka till att den dubbelriktade informationen från 
och till medarbetare fungerar.

Informationsansvarig ansvarar för att bedöma hur informationen ska presenteras för 
dem som har till exempel svårt att se och svårt att läsa samt för de som inte kan ta till sig 
information på svenska. Detta ska se i samråd med stadens informationsenhet.

Informationsansvarig ansvarar för kontakterna med stadens växel och informationsenhet.

Informationsansvarig ansvarar för att arrangera eventuell presskonferens.
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Chefer
Chefer i förvaltningens ledningsgrupp ansvarar för att information som berör deras 
verksamhet vidarebefordras till samtliga enhetschefer och annan direkt underställd 
personal. Enhetschef ansvarar för att föra informationen vidare inom sin enhet. Beroende 
på händelsens omfattning behövs återkoppling i varierande grad. Chefer i förvaltningens 
ledningsgrupp ansvarar för att återkoppling sker och fungerar tillfredsställande. 

Dokumentationsansvarig
Dokumentationsansvarig ansvarar för att frågor på förvaltningens e-post läses och besvaras 
snabbt och korrekt. Dokumentationsansvarig ansvarar för att besvara telefonförfrågningar 
från allmänheten och föra dagbok över inkommande samtal.

Varje medarbetare
Medarbetaren ansvarar för att själv uppdatera sig om nuläget via intranät, där viktig 
information publiceras.

7. Att göra underlag för beslut 
Analysansvarig ansvarar för arbetet med att bereda underlag för beslut, vilket bland annat 
innefattar analys av omvärld.

Det är viktigt att funktionen som analysansvarig arbetar framåtsyftande. 

Krisledningsstaben ska ta fram underlag för beslut till beslutsfattaren. För att göra underlag 
för beslut krävs 
• Omvärldsbevakning genom att lyssna på TV-sändningar, radiosändningar, bevaka 

internet och sociala medier och läsa tidningar

• Kontakta specialister samt samverka med andra berörda interna och externa parter

• Förbereda och följa upp beslut

• Planera för alternativa lösningar och alternativ händelseutveckling (så kallat omfall)

• Analyserar nya fakta och identifiera avvikelser till våra budskap

• Uppmärksamma olika inkommande uppgifter från omvärlden som behöver föras 
vidare till stabschefen.

Strategiska frågor att löpande ta ställning till:
• Vad är huvudproblemet och huvuduppgiften för förvaltningen i det här läget?

• Vad är det värsta som kan hända ur förvaltningens synvinkel?

• När och under vilka omständigheter kommer förvaltningen att behöva förstärkning? 
Vad och från vem?

• Klarar förvaltningen sin verksamhet eller behöver ansvaret lyftas till central nivå?

• Vad kan orsaka en förtroendekris för förvaltningen?
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8. Att ha kringservice
Serviceansvarig har ansvar för utrustning och service. 

Behov av utrustning och service kan finnas såväl i krisledningsstaben som i den direkta 
krisen.

Exempel på utrustning och service:
• IT

• telefoner

• lokaler

• mat och dryck

• logistik

• bilar

• värmestugor.

De lokala biblioteken kan användas som extern informationscentral och bemannas i 
första hand av dess personal. 

Vid behov kan Borås Stads centrala upplysningscentral öppnas. Serviceansvarig ansvarar 
för kontakterna. Kommunens växel informeras vid upprättande av upplysningscentral. 

9. Att ha krisledningsmöte
Beslutsfattaren leder krisledningsmötet.

Krisledningsstab deltar vid krisledningsmötet. Eventuellt deltar verksamhetschefer.

Ett krisledningsmöte syftar till att ge aktuell bild av läget och ge underlag för beslut. 
Krisledningsmötet ska ge inriktning för det fortsatta stabsarbetet.

Dagordning för krisledningsmöte
1. Närvarokontroll

2. Orientering om läget

3. Uppföljning av beslut

4. Läget för drabbade personer

5. Inriktning för det fortsatta arbetet. Beslut. 

6. Bedömning av informationsläget

7. Bedömning av personalläget

8. Värdering av läget, nuläge och framtid

9. Frågor

10. Sammanfattning och inriktning på det fortsatta arbetet

11. Tid och plats för nästa krisledningsmöte
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10. Att avveckla
Beslutsfattaren leder avvecklingsmötet.

Förvaltningen ska återgå till ordinarie verksamhetsformer så snart som ordinarie organisation 
har förutsättningar att leda verksamheten. Beslut om återgång till ordinarie organisation 
ska fattas av beslutsfattaren när situationen inte längre är akut och snabba beslut inte 
längre behöver fattas. Beslutet ska dokumenteras.

Beslut om återgång till ordinarie organisation ska omgående meddelas förskolenämndens 
presidium, kommunchefen samt stadens informationsenhet.

Dagordning för avvecklingsmöte
1. Hur lämnar vi över till den ordinarie organisationen?

2. Finns det ett fortsatt informationsbehov?

3. Finns det fortsatt behov av krisstöd till externa?

4. Insamling av dokumentation. Hur och när?

5. Rapport över krisen och krisledningsarbetet. Vem ansvarar (i första hand stabschef) 
och när ska rapporten vara klar?

6. När görs utvärdering för förbättringar av krisledningsarbetet och stödmaterial?

7. Behov av debriefing (att bearbeta det som hänt) till krisledningsstab och övrig personal.

Rapporten över krisen och krisledningsarbetet ska bland annat 
innehålla:
• Beskrivning av krisen inklusive historik

• Beskrivning av konsekvenser för berörda, allmänhet, personal och material

• Antal krisledningsmöten

• En ekonomisk redovisning 

• Erfarenheter som är bra att ha med sig inför framtida krisledningsarbete.



4 Förberedelser, 
resurser och utbildning
Utrustning och andra resurser
Det ska finnas utrustning för krisledningsstabens arbete i krisledningsrummet. Det 
ska finnas en förteckning över denna utrustning samt när och hur den ska kontrolleras. 
Det ska finnas en förteckning över andra resurser som kan användas av förvaltningens 
krisledningsstab samt över förvaltningens lokaler. 

Chef för kvalitet och utveckling ansvarar för att rutiner och förteckningar finns.

Utbildning och övning
En allvarlig händelse kräver att krisplaner och tillhörande verktyg är kända och att 
de som ska arbeta med krisen har kunskaper om krisarbetet. Krisledningsstaben ska 
regelbundet få övning och utbildning för att kunna lösa sina uppgifter. Behovet av övning 
och utbildning analyseras årligen i samband med Ledningens genomgång. 

Varje övning och utbildning ska utvärderas så att erfarenheter tas tillvara så att 
krisledningsarbetet förbättras.

Chef för kvalitet och utveckling ansvarar för att utbildningsplan upprättas och utvärdering 
görs.

Ständig förbättring
Personer som har en funktion i krisledningsstaben ska minst en gång om året samlas 
för ledningens genomgång. Syftet med ledningens genomgång är att säkerställa att 
Förskoleförvaltningen har en god beredskap i händelse av en kris. Detta görs genom att 
vid Ledningens genomgång utvärdera planen, stödmaterial, behov av kompetensutveckling 
med mera.

Förvaltningschef ansvarar för Ledningens genomgång. Deltagare är de funktioner som 
sammankallas till startmötet (se sidan 6).

Dagordning vid Ledningens genomgång
1. Sekreterare

2. Närvaro

3. Vad har hänt i omvärlden som kan påverka vårt krisledningsarbete?

4. Vad har hänt i Borås Stad och Förskoleförvaltningen som kan påverka vårt 
krisledningsarbete?

5. Har vi gjort de delar som står i krisledningsplanen?

6. Kan stödmaterialet förbättras?

7. Är vår handlingsplan för utbildning och övning ok?

16 Borås Stad  |  plan för samhällsstörningar - förskoleförvaltningen



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Motion – Bemannad parklek året runt på Stadsparkens  lekplats 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden beslutar att avslå motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats”.  
Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0001 
Handläggare:  Marie Gerdin 

Ärende 8 
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Marie Gerdin 
Verksamhetschef 

 

Yttrande över motion ”Bemannad parklek året runt på  
Stadsparkens lekplats 

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 

1. Motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats” avslås. 
2. Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 

Kommunsyrelsen.  

 

Yttrandet i sin helhet 
I motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats” föreslås 
Kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning, i 

likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats. 

I motionen framgår att syftet är att främja fysisk aktivitet i tidig ålder i trygga 
och säkra lekmiljöer. Personalen ska huvudsakligen finnas på lekplatsen för 
att låna ut lekredskap samt ordna aktiviteter för barn och ungdomar. Då inget 

omsorgsansvar finns riktar sig insatsen således åt barn i sällskap med 
föräldrar eller andra vuxna med ansvar för barnen. 

I motionen hänvisas till lekparkerna Plikta i Göteborg samt Humlegården i 
Stockholm. Enligt kommunernas hemsidor riktar sig lekparken i Göteborg 

främst till barn i åldrarna 6-16 år och är en s.k. Öppen fritidsverksamhet 
medan lekparken i Humlegården är öppen för barn i alla åldrar.  

Förvaltningen ser att verksamheten som skulle kunna vara framkomlig inom 
givet verksamhetsområde är Öppen förskoleverksamhet. 

Verksamhetsformen styrs av Skollagen (kap 25) och vänder sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola tillsammans med förälder eller annan vuxen som 
följer med barnet. Den kan också vara ett komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god 
pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. 



 

 2(2) 

Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna är 

inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. 

Den öppna förskolan bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till 
vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort 
utrymme. Verksamheten bör utformas både efter barnens och de vuxna 

besökarnas behov. 

Förvaltningen ser ett behov av att bredda de aktiviteter och insatser som idag 

ligger inom ramen för den öppna förskoleverksamhet. Verksamhetsområdet 
för förskoleförvaltningen innefattar barn 0-5 år, eller längst till dess att 

inträde i grundskolan sker. Förvaltningen anser att Fritid- och 
folkhälsonämnden är ansvarig för den grupp som motionen avser.  

Förskolenämnden förelås därför avslå motionen ”Bemannad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats”. 
 

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG. 

 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Bilaga 1. Motionen ”Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats”. 

 



Motion  2016-12-21 
Moderaterna   Kommunfullmäktige 

 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Det är 
därför viktigt att skapa miljöer som medverkar till goda vanor redan i tidig ålder. För att ge så 
god möjlighet till fysisk aktivitet som möjligt bör det finnas ett bra utbud av säkra, trygga och 
intressant lekplatser för barn i alla åldrar. 
 
På Förskolenämnden sammanträde i december lämnade allianspartierna genom 
Moderaterna förslag på ett ”Barnens hus” i Orangeriet. Förutsättningar för ett ”Barnens hus” 
i Orangeriet är bra. För att utveckla idén ytterligare vill vi inkludera den nybyggda och 
modern lekplats alldeles intill för bemannad parklek året runt.  
 
En bemannad parklek är en långsiktig investering, inte minst för de barn som behöver 
särskilt stöd på fritiden. I både Göteborg (Plikta) och Stockholm (Humlegården) har parklek 
initieras med väldigt gott resultat. Parklek innebär fantasifulla miljöer som lockar både 
gammal och ung till lek, rörelse och möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar 
året runt. Om man tittar på Göteborg och Stockholm bör en parklek innehålla t.ex. 
lekredskap, utegym, boulebana, pingisbord, plats för picknick och träning. I anslutning till 
området bör det även finnas möjlighet till grillning samt lån av mikrovågsugn, skötbord och 
toaletter. Lekredskapen ska gå att använda av personer med fysisk funktionsnedsättning och 
underlagen bör även vara tillgänglighetsanpassade. Något som ligger väl i linje med det 
framträdande tillgänglighetsarbete Borås stad gör och har fått pris för. 
 
Personalen finns huvudsakligen till på lekplatsen för att låna ut cyklar, spel och lekredskap 
samt ordna aktiviteter för barnen och ungdomarna. Det är själva bemanningen som är 
parkleken och innebär en öppen fritidsverksamhet för framförallt utomhusaktiviteter. 
Personalen ska inte ha något omsorgsansvar för barnen, som på exempelvis en förskola. 
Istället finns de på plats för att inspirera till lek och hålla i aktiviteterna 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på 
parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 
 
 
För Moderaterna i Kommunfullmäktige 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande i Förskolenämnden 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden 
 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Detaljplan för Gånghester del av Hulta 4:2 ; Ny förskola i 
Gånghester 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av förskola inom plangränsen för detaljplanen av Hulta 4:2. Dock 
anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för byggnation är mycket begränsad och vill att gränsdragningen ska vara 
något utökad så att byggnation av förskola blir mer flexibel inom användningsgränsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
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Malin Molid Svenningsson 

Verksamhetschef 

 

 

Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny för skola i Gånghester, 
Borås Stad 
(Dnr BN 2016-1210) 

Förslag till beslut:  

Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av förskola inom plangränsen för 
detaljplanen av Hulta 4:2. Dock anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för 
byggnation är mycket begränsad och vill att gränsdragningen ska vara något utökad så att 

byggnation av förskola blir mer flexibel inom användningsgränsen.  

 

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 



Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2.

Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.

BN 2016-1210Dp Samråd



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av Gånghester, 
cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt 
planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. 

Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens 
friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadma-
terial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis 
sedum. 

Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturan-
passad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan 
beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 
för bostadsändamål.

Planområde
Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna 
utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde. 
Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600 kvadratme-
ter, varav omkring 10 000 kvadratmeter har fått användning-
en skola/förskola. Den mark som planläggs för skoländamål 
ägs av Borås Stad. Fastigheten Hulta 4:28 planläggs för 
bostadsändamål och ägs av en privat fastighetsägare. 

Hädanefter i detta dokument kommer de båda planområdena 
att refereras som ”planområdet”.

Gällande detaljplan
Planområdet saknar befintlig detaljplan. Däremot gränsar 
planområdet till Byggnadsplan för Gånghester Stationssamhälle från 
år 1956 (P463). Genomförandetiden för denna plan har gått 
ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämn-
den i uppdrag att påbörja förstudier för att se på möjlighe-
terna att etablera en förskola i Gånghester. Stadsdelsnämnden 
Öster beslutade 2016-03-22 att meddela Lokalförsörjnings-
nämnden att den är positiv till en ny förskola enligt framtaget 
förslag. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör 
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester 
2016-08-25.  

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området präglas av småhusbebyggelse som vuxit fram 
över tid. I hela tätorten bor cirka 1 500 invånare. Nio av tio 
invånare i Gånghester bor i småhus. 

Inom planområdet finns en befinlig bostadsfastighet som 
sedan tidigare inte är planlagd. Fastigheten föreslås att plan-
läggas i och med aktuellt planförslag. Tillkommade reglering 
görs i enlighet med omkringliggande bebyggelse. Fastigheten 
Hulta 4:28 får alltså en likande byggrätt som sina grannar. 

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag medger användningen skola och bostad. 
Planens syfte är bland annat att upprätta en förskola med sex 
avdelningar söder om Stenhuggargatan. Byggrätten begränsas 
till 1 400 kvadratmeter, vilket bedöms väl tilltaget för önskad 
verksamhet.

Planbeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016. 

Befintlig bostad vid korsningen Häljasjövägen/Stenhuggargatan.
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Sedumtak och träfasad.

Byggnadernas totalhöjd regleras utifrån grundkartans 
nollplan. Det innebär att varken byggnaden i sig eller bygg-
nadselement såsom skorsten eller hisschakt får vara högre 
än angiven maxhöjd på plankartan. I praktiken kommer 
förskolan kunna uppföras i två till tre våningar, beroende på 
hur man utformar tak och suterrängvåning. 

För fastigheten Hulta 4:28 medges två våningar. Fastighetens 
tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som 
finns för resterande villor i området.

Gestaltning och utförande
Tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses 
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolan 
kommer att bilda övergången mellan tätortens västra delar 
och friluftsområdet Kransmossen. På grund av intrånget i 
grönområdet anses en reglering av byggnadernas utförande 
vara befogad. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås 
vara naturanpassad och ha en miljöprofil. Detta är dock inget 
som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare 
ses som en målbild för projektet.  

Begreppet naturanpassning syftar till att befintlig vegetation 
och topografi sparas i så stor utsträckning som möjligt och 

Sedumtak och träfasad.

Träfasad och suterräng.

Naturanpassad utemiljö. Naturanpassad utemiljö.

Sedumtak och träfasad.
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att tillkommande material för lek, lärande och rekreation 
ska vara så anpassad till befintligt naturområde som möjligt. 
Exempelvis bark för stötdämpning och att integrera klät-
termöjligheter i redan befintlig vegetation. 

Bostäder
Aktuell plan föreslår att byggrätten för en villa som sedan 
tidigare inte varit planlagd säkerställs. I övrigt medges inga 
nya bostäder enligt planförslaget. 

Arbetsplatser
Inom planområdet medges skol/förskoleverksamhet, vilket 
innebär att nya arbetsplatser tillskapas i området.

Offentlig service
Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6). 
Gånghesters enda befintliga förskola, Skogsgläntan, ligger 
cirka 1,3 kilometer bort.

Kommersiell service 
Planområdet ligger 650 meter från en drivmedelstation och 
900 meter från livsmedelsaffär.

Tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader 
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels 
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. 
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för 
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsned-
sättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Angöring till förskoletomten sker via Stenhuggargatan. 
Vägen är idag klassad som en skogsväg.

Väg 1700 förbinder Gånghester med Borås centrum i väst 
och Dalsjöfors i öst. Vägen är klassad som en sekundär 
länsväg och har en hastighetsbegränsning till 50 km/h. 
Hastigheten på Häljasjövägen och andra gator inne i tätort-
sområdet är 30 km/h.

Gångtrafik
En motionsslinga passerar området men bedöms inte påver-
kas av planförslaget. I planens närområde är inte gång- och 
cykelvägar utbyggda, utan fotgängare och cyklister delar 
vägutrymmet med fordonstrafik. Situationen bedöms inte 
som problematiskt då vägarna är smala och hastigheten låg 
inom området. 

Cykeltrafik 
Längs Stora Vägen/Gånghestervägen finns cykelbana med 
koppling till Borås centrum.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats, Högalidsvägen, ligger vid korsningen 
Häljasjövägen/Gånghestervägen cirka 400 meter från plan-
området. Busslinje 159 (Dalsjöfors-Borås-Sandared) trafikerar 
hållplatsen var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i 
lågtrafik. Resan till Borås cemtrum tar 20 minuter. Dessutom 
trafikeras sträckan av busslinje 303 (Länghem-Lockryd-
Borås) varje timme.

Biltrafik och bilparkering 
Planförslaget medger bilparkering öster om framtida förskola. 
Angöring ska ske från Häljasjövägen, via Stenhuggargatan. 
Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, vilket 
innebär att eventuell framtida trafikökning kommer att ske 
inom samhället och därför inte kommer att påverka väg 1700.

Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ska 60 % av 
skolanställda erbjudas parkering. Utöver ska det finnas kort-
tidsparkering för hämtning/lämning av barn, med beräknat 
antal på 15 % per barn. För aktuellt planförslag innebär 
det att cirka 30 nya parkeringsplatser behöver tillskapas för 
förskolan. Parkeringen ska ordnas inom kvartersmark. Detta 
gäller för både skol- och bostadsanvändningen. Gällande 
parkeringsnorm anger inte något riktvärde för villabebyg-
gelse. 

Be�ntlig �ärrvärmeledning

Väg
Slänt

ca 1:2
FG +207,0

FG +210,6 + 210

+ 205

Sektion i nord-sydlig riktning.
Väg 1700

Be�ntlig marknivå

Framtida marknivå Värdefull ek
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Riksintressen
Kust-till-kustbanan löper cirka 80 meter söder om planom-
rådet och utgör ett riksintresse för kommunikation. Banan 
ligger på andra sidan av länsvägen och bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget. 

Hörde med trafikverket för ett tag sedan om Götalandsba-
nekorridoren som ligger över området och de fann det som 
högst osannolikt att det skulle kunna komma i konflikt med 
varandra så inge fara där. 

Det korridorsalt. som passerar området är korridor Röd som i 
huvudsak är ett tunnelalternativ.

Vet inte om man behöver ha med något om detta eller ej.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området för förskola kommer att anslutas till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Förskolebyggnaden höjd kräver pumpning av avloppet. 
Byggnaden får bra tillgängligheten med föreslagen höjdsätt-
ning och blir bättre anpassad till naturen. Dessa skäl väger 
tyngre gentemot skötseln av pumpanläggningen. Framtida 
förskoleverksamhet ansvarar för pumpningen. 

Befintlig bostadsfastighet är kopplad till kommunalt vatten 
och avlopp.

Dagvatten
Inga dagvattenledningar finns i området eller i dess direkta 
närområde. Exploatören blir därför ansvarig att fördröja 
dagvattnet innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av 
utloppen. Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten. 

Om fastigheterna får en hårdgjord yta större än  
2500 kvadratmeter ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröj-
ningsmagasin med en effektiv volym av tre kubikmeter per 
100 kvadratmeter hårdgjord yta ska i så fall anläggas. 

Fjärrvärme
Byggnader kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. 
Ledningen korsar planområdet, men behöver inte flyttas på 
grund av utbyggnad av planförslaget. Ledningsläge säker-
ställs med u-område på plankartan. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el och teleled-
ningar.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Den nordöstra delen av planområdet utgörs av en redan 
bebyggd villatomt. Resterade planområde är i dagsläget ett 
kalhygge som omgärdas av skog i söder, väster och i norr. I 
och med utbyggnad av förskola påverkas den granridå som 
finns i söder. Flertalet av dessa granar kommer antagligen 

Planområdet utgörs av jung frulig mark vid Kransmossens friluftsområde.

Be�ntlig �ärrvärmeledning

Väg
Slänt

ca 1:2
FG +207,0

FG +210,6 + 210

+ 205

Sektion i nord-sydlig riktning.
Väg 1700

Be�ntlig marknivå

Framtida marknivå Värdefull ek
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barnen till utevistelse, utflykter utanför förskolans område 
samt naturundervisning. Närmaste lekplats i omgivningen är 
Bäverstigens kvarterslekplats, omkring 550 meter nordost om 
planområdet. 

Skyddad natur
Kransmossen friluftsområde är identifierat som ett av Borås 
Stads mest värdefulla grönområden. Området för förskola 
har klass 1 enligt kommunens Grönområdesplan, det vill säga 
högsta värde. Planområdet bedöms inte ha några enskilt höga 
naturvärdesobjekt, utan har ett helhetsvärde som samman-
hållen grönstruktur. I enlighet med Grönområdesplanen ska 
kompensationsåtgärder genomföras för att kunna ianspråkta 
marken för förskolan. Beskrivning av vilka kompensations-
åtgärderna som kommer att genomföras sker inför planens 
granskning.  

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, det 
finns dock en fornlämning strax väster om plamområdet. 
Denna bedöms inte påverkas av planförlaget. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning tas fram och förväntas vara klar 
inför granskningsskedet. Området består mestadels av morän 
och sandig morän. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga indikationer på att marken 
skulle vara förorenad. 

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

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
föreslagen planåtgärd.

att behöva fällas till förmån för förskolans byggrätt. I övrigt 
bedöms påverkan på omkringliggande skog bli marginell i 
och med planförslaget.

Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde, 
ett för Borås värdefullt grönområde, vilket gör att detaljpla-
nen reglerar fasadmaterial och takbeläggning för förskolan. 
Detta för att byggnaden ska samspela med omkringliggande 
miljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. Genom 
att planen både reglerar utformning, men också terrängan-
passning av framtida byggnation, bedöms utbyggnaden inte 
påverka friluftsområdet som helhet negativt. Oexploaterad 
mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan, vilket 
är det område där höga naturvärden inte återfunnits. 

Terrängen lutar från Stenhuggargatan och ner mot länsvägen 
i söder. Inom planområdet är höjdskillnaden som mest åtta 
meter. För att ta upp delar av höjdskillnaden regleras framtida 
bebyggelse till suterräng- eller etageutformning. Utöver detta 
kommer troligtvis marken att fyllas upp och släntas mot 
söder. Släntning ska ske inom kvartersmark.  

Lek och rekreation
Skogshuggargatan används för att nå Kransmossens 
friluftsområde. Planförslaget förändrar inte gatans funktion 
och möjligheterna att ta sig till och från friluftsområdet 
påverkas inte. Förskolans placering ger goda möjligheter för 

Värdefull ek strax utanför planområdet, se sektion på föregående sida.
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Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Miljökvalietsnormen för ytvatten är 
god eller hög ekologisk status och god kemisk status.

Ytvattenförekomst finns söder om planområdet. Planområdet 
har avrinning mot Viskan. Vattendraget som går strax söder 
om planområdet hade i den senaste klassningen som gäller år 
2009-2015 måttlig ekologisk status. 

De markanvändningar som föreslås i planen innebär endast 
en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening av 
dagvatten från planområdet kommer att ske genom att vatt-
net ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i recipient.

7. Sociala perspektiv
Gånghetser är i stort behov av nya förskolelokaler. Genom-
förandet av planen löser den brist som finns i dagsläget 
och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I planområdets 
omedelbara närhet finns ett stort antal boende och många 
barn som i och med detta får nära till en förskola. 

Identitet
Bebyggelsen kring aktuellt planområde har en tydlig småska-
lig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska förändras 
väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är det därför 
viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och uttryck. 
Detta regleras genom bestämmelser på plankartan. 

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Störningen 
bedöms dock bli ringa och behov av skyddsbestämmelser 
finns därför inte.

Risk
Området ligger 80 meter från kust till kustbanan, vilken är 
en primär transportled för farligt gods. Bedömningen har 
gjorts att framtida verksamhet inte kommer att påverkas 
betydande av riskerna förknippade med transport av farligt 
gods. Bedömningen bygger på de topografika förhållandena 
som råder, samt att byggrätten regleras till planområdets 
södra del. Det innebär att barnens utevistelse främst lokalise-
ras norr om byggnaden. Byggnaden kan därför fungera som 
en skyddsvall mot väg och järnväg.

Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom 
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utred-
ningar bedöms inte som nödvändiga.

Räddningstjänstens bedömning
Räddningstjänsten gör bedömningen att avståndet till 
järnvägen inte kommer påverka planområdet negativt med 
tanke på befintliga höjdskillnader. 

Vatten för sprinklersystem kan inte tillgodoses och annan 
släckmetod måste användas internt i förskolan. Frågan 
regleras i Boverkets byggregler (BBR) och bevakas därför i 
bygglovet.

Buller
Boverket rekommenderar att riktlinjer för bostäder efterföljs 
även vid planering av skolor och förskolor, då det i dagsläget  
inte finns några specifika riktlinjer för denna typen av 
verksamhet. Riktlinjerna bör tillämpas för de tidpunkter 
då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det 
enligt Boverket önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå.

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder.

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

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Planen reglerar ingen allmän plats. Stenhuggaregatan är med 
andra ord inte med i planförslaget.

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt 
med svart streckad linje.
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Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen bostad (B) och skola 
(S). 

Användningen bostad berör enbart fastigheten Hulta 4:28. 
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en mindre villa 
samt ett par komplementbyggnader, men är inte planlagd. 
Tillkommande byggrätt säkerställs genom aktuell detaljplan. 
I planen angiven byggrätt och våningsantal för bostadsända-
mål baseras på befintlig byggnation inom fastigheten samt på 
omkringliggande bebyggelse.  

Resterande planområde ges användingen skola. Använd-
ningen skolan får en byggrätt på 1 400 kvadratmeter. Under 
användningen skola rymms också förskola. Byggrätten 
bedöms vara tillräckligt för en förskola med sex avdelningar 
samt tillhörande komplementbyggnader. 

Högsta tillåtna totalhöjd för förskolan är + 218 meter över 
grundkartans nollplan, vilket motsvarar två till tre våningar 
beroende på takutformning och uppförande av suterrängvå-
ning. Att planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att 
oavsett om marknivån förändras kommer bebyggelsens inte 
tillåtas bli högre än i detta fall + 218 meter över grundkartans 
nollplan. Detta säkerställs vid bygglovsgivning. 

Genom att planen möjliggör en suterräng/etagevåning 
bedöms inte byggnaden upplevas som dominant i området, 
utan ska anpassas till platsens sluttande terräng enligt 
bestämmelse på plankartan.

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för 
allmänna underjordiska ledningar. Här får inte byggnader 
uppföras, med undantag för mindre tekniska anläggningar 
såsom transformatorstationer eller dylikt. Mark där byggna-
der inte får uppföras är markerat med prickar.

Område som enligt plankartan är markerat med kryss får 
endast bebyggas med komplementbyggnader, såsom soprum 
och förråd.

Som nämnt tidigare reglerar genom planbestämmelse att 
tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses 
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, anta-
gen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till 
att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de 
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen 
är: 

 » ”En resurshushållande bebyggelsestruktur”, Aktuellt planför-
slag föreslår byggnation i redan befintlig bestånd, vilket 
innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den redan 
utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnytt-
jande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet; 

 » ”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-
ning i redan befilig villastuktur. Förtätning innebär 
bland annat minskat transportbehov och ger på så vis 
klimatvinster.

Lokala miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfull-
mäktige december 2012. Här har kommunen valt att arbeta 
med fyra prioriterade områden. För varje prioriterat område 
finns ett antal mål och etappmål utarbetade, där syftet är att 
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. Planförslaget 
ger främst förutsättningar för följande mål och etappmål:

 » ”Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang”, då 
förskolans placering ger goda möjlighet till naturunder-
visning i förskolans närområde.

 » ”Borås planerar för ett hållbart samhälle”, eftersom en 
utbyggnad enligt planförslaget innebär förtätning. 

Grönområdesplan
Planområdet ligger i direkt anslutning till Kransmossens 
friluftsområde med klass 1, vilket är högsta värdet enligt 
kommunens grönområdesplan. Friluftsområdet har höga 
natur- och rekreationsvärden.

Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av mark 
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.

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 
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tillåts användninga skola och bostäder. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse,

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift
Planavgift tas ut vid bygglov, dock ej för användningen skola 
(S).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergår-
den. Kontaktperson från Borås Stad är Kristina Axelsson 
och Erika Lundén.

Planavdelningen

Michaela Kleman  Anna Westergården 
plan- och bygglovchef  plankonsult, Ramböll 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14



DETALJPLAN 15

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.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 
för bostadsändamål.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området är i dagsläget inte planlagt.

Tidsplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande 
tidplan är aktuell:

 » Samråd  4:e kvartalet 2016
 » Granskning 1:a kvartalet 2017
 » Antagande  2:a kvartalet 2017
 » Laga kraft  2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap
Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte 
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner. 

Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanens kvartersmark. För 
Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, innefattar det 
utbyggnaden av en ny förskola, med tillhörande anläggningar, 
parkering, samt iordningställandet av en in- och utfart till 
området.

Den släntning som krävs för byggnationen av förskolan 
kommer att ske inom kvartersmark på förskolefastigheten. 
Exploatören bekostar och ansvarar för återplantering av slän-
ten i samråd med Borås Stad, Park- och Skogsavdelningen. 

Kompensationsåtgärder för ianspråktagande av mark inom 
friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden 
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.

Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska 
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens 
genomförande ansvarar exploatörerna för.  

Avtal
En överenskommelse om markbyte mellan kommunen och 
den privata fastighetsägaren avses att ingås innan detaljplanen 
antas. 

Officialservitut avses att förtydligas för att trygga Hulta 4:28 
rätt till utfart och att använda Stenhuggargatan.

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och kommunen avseende förskolans 
fastighet.  

3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar tre fastigheter; del av Hulta 4:2 som 
ägs av kommunen, del av Råslätt 1:32 som ägs av kommunen 
och Hulta 4:28 som ägs av privat fastighetsägare.

Fastighetsbildning, servitut och               
gemensamhetsanläggning
Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda 
lämplig förskolefastighet. I samband med detta regleras en del 
av Råslätt 1:32 till den nybildade förskolefastigheten.

En fastighetsbildningsåtgärd kommer också att genomföras 
om överenskommelse om markbyte träffas mellan Hulta 4:28 
och Hulta 4:2. 

Den blivande förskolefastigheten behöver ansöka om 
medlemskap i vägföreningen och den gemensamhetsanlägg-
ning som finns för området.

Det servitut som finns på Stenhuggargatan bör ses över och 
förtydligas så att det även i framtiden fyller sin funktion.

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare. Rätten till området kan även 
säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser
När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter 
ha genomgått förändringar genom fastighetsbildningsåtgärd 
eller kan komma att belastas av servitut, alternativt gemen-
samhetsanläggning:

Hulta 4:2

 » Kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen Gång-
hester GA:2.

 » En fastighet för förskolans ändamål kommer att 
avstyckas från Hulta 4:2.

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas.

Hulta 4:28

 » Servitut för in- och utfarter samt användning av 
Stenhuggargatan ses över och förtydligas.

 » Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.
 » Fastigheten kan komma att ändra storlek och form, 

för att bättre anpassas till befintliga förhållanden, efter 
överenskommelse om markbyte med kommunen.

Råslätt 1:32

 » Avstår mark till den blivande förskolefastigheten.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt      
fjärrvärme
Planområdet kan ansluta till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet som närmast finns i korsningen Häljasjövägen/
Stenhuggargatan. Den planerade exploateringen kräver 
pumpning av avlopp på grund av förskolans höjdsättning. 
Pumpkostnad och framtida drift blir exploatörens ansvar. 

Planområdet kan försörjas av fjärrvärme då anslutningsmöj-
lighet finns inom planområdet.

Verksamhetsområde för dagvatten finns inte i området. 
Exploatören blir därför ansvarig att fördröja dagvattnet 
innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av utloppen. 
Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

El, tele och fiber
Förskolefastigheten kan ansluta till ledningar för el som finns 
i Stenhuggargatan.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser
Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas 
av exploatörerna. Eventuella utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska 
exploatörerna ansvara för och bekosta.

Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genom-
förande och byggnationen av förskolan bekostas av Lokalför-
sörjningsförvaltningen. Exempel på åtgärder som kommunen 
anser nödvändiga är avstyckningen från Hulta 4:2. 

Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom 
exploatörernas kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en 
fastighets marknadsvärde.

Avgift för förskolefastighetens medlemskap i Gånghester 
GA:2 bekostas av exploatören. 
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Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Kostnader för kompensationsåtgärder bekostas av Lokalför-
sörjningsförvaltningen. 

Plankostnader
Planavgift ska tas ut för fastigheten Hulta 4:28 i samband 
med lovgivning. Planavgiften för 4:28 betalas av fastighetsä-
garen. 

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 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 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 finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det 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.



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 

 
 
 
 
Beslut om arvode för utbildningsdagar Förskolenämnd en 
 
 
Förslag till beslut: 
 

Förskolenämnden beslutar att arvode utgår till de förtroendevalda i nämnden som deltar i utbildningarna i samband med 
nämndsammanträdena den 2 februari och 2 mars 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0016 
Handläggare:  Emelie Hansson 

Ärende 10 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 

 
 
 
 
Ansökan om godkännande av EkoNära- Enskild pedagogi sk omsorg 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Ansökan ”EkoNära pedagogisk omsorg” avstyrks enligt Borås Stads villkor för godkännande och rätt till bidrag för 
annan pedagogisk omsorg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0008 
Handläggare:  Ann-Charlotte Carlsson 

Ärende 11 
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 2017-01-18                     2017/FN0008 

Ing-Marie Samuelsson 
Chef för kvalitet och utveckling 
 
Ann-Charlotte Carlsson 
Handläggare  

                             
  

      

Yttrande på ansökan från EkoNära pedagogisk 
omsorg att starta annan pedagogisk verksamhet.  
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. Ansökan ”EkoNära pedagogisk omsorg” avstyrks enligt Borås Stads 
villkor för godkännande och rätt till bidrag för annan pedagogisk 
omsorg. 

 
Sammanfattning 
EkoNära pedagogisk omsorg har inom flera områden på ett fullgott sätt 
kunnat redovisa hur verksamheten ska bedrivas utifrån Borås Stads villkor 
för godkännande och rätt till bidrag för annan pedagogisk omsorg.  
 
När det gäller villkoren för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsarbetet 
samt lokaler görs bedömningen att EkoNära pedagogisk omsorg inte 
uppfyller kraven. Huvudmannen har inte på kunnat beskriva hur skollagens 
krav för pedagogisk omsorg ska tillämpas samt hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska följas upp och utvärderas. När det gäller lokaler har 
aktuell bostadsrättsförening inte gett sitt godkännande till att verksamheten 
får bedrivas i fastigheten. 
 
Därav föreslår Förskoleförvaltningen Förskolenämnden att avstyrka 
EkoNära pedagogisk omsorgs ansökan.  
 
Yttrandet i sin helhet 
Fullständig ansökan efter begärda kompletteringar inkom till Borås Stad den 
28 december 2016. 
 
Förskoleförvaltningen har granskat EkoNära pedagogisk omsorgs ansökan 
utifrån Borås Stads ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för annan 
pedagogisk verksamhet” samt 25 kap 10§ i Skollagen. 
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Chef för kvalitet och utveckling 
 
Ann-Charlotte Carlsson 
Handläggare  

                             
  
Förskoleförvaltningen bedömer att EkoNära pedagogisk omsorg har 
uppföljt Borås Stads villkor för godkännande inom följande områden. 
 

• Verksamheten avser att bedrivas med utgångspunkt i de 
övergripande krav som anges i Skollagen 1 kap. 10§ samt 25 kap. 6§. 
  

• Redovisningen av barngruppens storlek och sammansättning är 
lämplig och huvudmannen har kunnat redovisa att personalen har 
flerårig erfarenhet av arbete med barn. 

 

• Utdrag ur belastningsregistret har bifogats ansökan och 
huvudmannen har kunnat redovisa hur kunskap om och 
tillämpningen av tystnadsplikt och anmälningsplikt ska genomföras.  

 
• Huvudmannen har redovisat rutiner för åtgärder som ska vidtas om 

det finns misstanke om övergrepp mot barn, plan mot kränkande 
behandling samt likabehandlingsplan.  

 
• Huvudmannen har redovisat en rutin för samverkan med förskola, 

förskoleklass, skola och fritidshem. Det finns även dokumenterade 
rutiner för klagomål. 
 

• Lokalerna där verksamheten ska bedrivas är ändamålsenliga och har 
de säkerhetsanordningar som normalt krävs för verksamhet riktad 
mot barn 

 
Förskoleförvaltningen bedömer att EkoNära pedagogisk omsorg inte har 
uppföljt Borås Stads villkor för bedömning inom följande områden. 
 

• Villkor för läroplaner. Hur Skolverkets allmänna råd ska tillämpas 
bland annat när det gäller hur verksamheten ska utformas så att den 
stimulerar barns språkutveckling och utgår från barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter.  
 

• Villkor för lokaler. Aktuell bostadsrättsförening har inte gett sitt 
godkännande till att verksamheten får bedrivas i fastigheten. Det är 
inte heller förenligt med föreningens stadgar.  
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• Villkor för kvalitetsarbete. Förskoleförvaltningen anser inte att 
EkoNära pedagogisk omsorg kunnat redovisa hur huvudmannen 
systematiskt ska följa upp och utvärdera verksamheten på ett 
kvalitetssäkert sätt. Huvudmannen har vid flertalet tillfällen fått stöd 
och exempel på hur kvalitetsarbetet kan bedrivas, men har inte 
kunnat redovisa en fullgod sådan.  

 

Av 25 kap.2§ skollagen följer att pedagogisk omsorg genom pedagogisk 
verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Det framgår också 
att verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt 
lärande. Vidare i skollagen framgår i 25 kap. 8§ att en kommun systematiskt 
ska följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg, motsvarande gäller enligt 
25 kap.10§ för enskild huvudman som en kommun har förklarat har rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg. Utifrån gjord bedömning anser 
Förskoleförvaltningen inte att EkoNära pedagogisk omsorg lever upp till 
skollagens krav på dessa punkter. Dessutom finns inte heller något 
godkännande från bostadsrättsföreningen att bedriva verksamheten i 
fastigheten. Därav föreslår Förskoleförvaltningen Förskolenämnden att 
avstyrka EkoNära pedagogisk omsorgs ansökan.  

 
Samverkan 
Samverkan har ej skett. 
  
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN  
   
  
 
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningsschef 

  
 













































 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Studiebesök för Förskolenämnden 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden beslutar att genomföra studiebesök vid några av förvaltningens förskolor torsdagen den 30 mars 2017. 
Arvode utgår för de ledamöter och ersättare som deltar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0018 
Handläggare:  Emelie Hansson 

Ärende 12 
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13) Anmälningsärenden 
 

a) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads arkivregler 
(2017/FN0007 004) 

 
b) Skolinspektionen. Beslut – Beslut efter kvalitetsgranskning av mottagandet av 

nyanlända elever i Borås Stad (2016/FN0038 610) 
 
c) Stadsdelsnämnden Norr. Miljömålsuppföljning 2016. Till Förskolenämnden för 

kännedom (2016/FN0015 400) 
 
d) Stadsdelsnämnden Öster. Beslut – Lokaler för Äsperedskolan och Äsperedsgården 

(2016/FN0036 714) 
 
e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

(2016/FN0034 012) 
 
f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Justering av nämndreglementen i Borås Stad 

(2016/FN0004 003) 
 
g) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

(2016/FN0027 012) 
 
h)  Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås Stads styr- och 

ledningssystem (2016/FN0028 012) 
 
i)   Kommunstyrelsen. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och 

fritidshem 2017 (2016/FN0031 041) 
 
j)   Stadsdelsförvaltningen Väster (Samhällsbyggnadsförvaltningen) Underrättelse– 

Underrättelse inför antagande av detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl. 
Borås Stad (2016/FN0032 214)  

 
k) Kommunstyrelsen. Ersättning till enskild pedagogisk omsorg  
 (2016/FN0033 041) 
 
l) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering av Borås 2025 – Vision och 

strategi (2016/FN0026 012) 
 
m) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Grafiska regler för Borås Stad 

(2017/FN0009 008) 
 
n)  Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Revidering Riktlinjer för medborgardialog 

(2017/FN00010 700)  
 
o) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf 

Sjösten (M), Urban Svenkvist (M) – Handlingsplan mot otrygghet! 
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p) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf 
Sjösten (M), Urban Svenkvist (M): Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i 
närmiljön! 

 (2017/FN0012 701) 
 
q) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Program för tillgängligt samhälle 2017-2020 
 (2017/FN0013 739) 
 
r) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Anne-Marie Ekström 

(FP) Entreprenörskap i för-och grundskolan (2017/FN0014 609) 
 
s) Lokalförsörjningsnämnden. Protokollsutdrag – Initiativärende ”Lokaler för förskola i 

Samariten 11/Björkäng” (2016/FN0014 290) 
 
t) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Utredning av förutsättningarna för att 

återinföra familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av uppdrag (2016/FN0035 710) 
 
u) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 

2017 (2016/FN0009 006) 
 
 
Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 13a) – 13u )till 
handlingarna. 
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