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Kommunfullmäktige

Förslag till resursfördelningsmodell inom
Grundskoleförvaltningen fr o m år 2018
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. att fastställa resursfördelningsmodellen enligt föreliggande förslag att gälla fr o m år 2018.
2. att översända förslag till resursfördelningsmodell till Kommunfullmäktige för ställningstagande.
3. att uppdra åt förvaltningschef att till budget 2018 fullfölja arbetet med resursfördelningsmodellen genom att där föreslå för elever, som är bosatta i Borås och som vistas i förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidshem eller pedagogisk omsorg i fristående/
enskild verksamhet eller i annan kommun beräkna belopp för budgetåret 2018 enligt
bilaga 1-8.
Uppdrag

Förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en ny resursfördelningsmodell till skolverksamheten
dvs förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Samma för
egen regi och verksamhet som bedrivs av enskild huvudman.
Grundprinciperna, förutom ovanstående, som varit förutsättningar för framtagandet har varit:
1. förslaget till modell skall ha en kompensatorisk utgångspunkt bl. a genom att innehålla en
socioekonomisk komponent
2. förslaget skall utgå ifrån elevernas förutsättningar och inte var påverkbar för utföraren
3. att i förslaget belysa möjligheten och behov av övergångsregler för ett införande hösten
2018 inför läsåret 2018/2019
4. att modellen skall vara enkel att administrera
Utgångsläget

De tre stadsdelsnämnderna har haft var sin resursfördelningsmodell med en gemensam
grundstruktur men med många lokala varianter och tillämpningar. Det gör att den beslutade
omorganisationen med en gemensam nämnd för grundskola, grundsärskola, förskoleklass och
fritidshem innebär att en gemensam modell var nödvändig att arbeta fram. En ny modell bör
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också beakta hittills vunna erfarenheter och en avstämning mot några andra kommuner som kan
ge inspiration till arbetet med en modell för Borås Stad.
Grunden är likabehandlingsprincipen varför modellen behöver inkludera fristående grundskolor.
Förutsättningar

Utgångspunkten vid utformning av en ny modell är den nya samlade grundskoleförvaltningen
som skall ge förutsättningarna för en likvärdig utbildning med god kvalitet och att modellen skall
vara kompenserande mellan skolor med olika förutsättningar och elever med olika behov. Till
stora delar följer grundstrukturen i sina huvuddrag den modell som tillämpats under SDN-tiden.
Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Dessa
regler har tillämpats fr o m 2011. Kommunstyrelsen kan enligt nuvarande delegation besluta om
bidragets storlek under förutsättning att några principiella ändringar inte görs.
Resursfördelningsmodellen hanterar Grundskolenämndens kommunbidrag som tilldelas av
Kommunfullmäktige utifrån stadens befolkningsprognos omfattande i Borås mantalsskrivna
barn. Asyl- eller tillståndssökande barn/elever vilka finansieras med asyl- och/eller tillståndssökandebidrag från Migrationsverket hanteras ekonomiskt och som volym direkt av berörd skola.
Samordning och rutiner sköts centralt inom Grundskoleförvaltningen. För enskilda bistår
kommunen med själva ansökningsförfarandet och överför bidraget som till berörd huvudman.
Då schablonbidraget innehåller ersättning för skolskjuts reduceras bidraget med den del som beräknas avse skoskjutsen innan ersättningen utbetalas till skolenheten, egen eller enskild regi. Motivet för detta är att skolskjuts finansieras helt för alla elever förvaltningscentralt.
Riktade statsbidrag som berörd verksamhet kan var berättigade till, vilka merparten kräver motprestation, söks separat av respektive huvudman och ingår ej i denna modell. För kommunens
egen regi är grunden att varje skola skall kunna tillgodogöra sig sin del av de riktade statsbidragen
och ansvarar för underlag för ansökan och återredovisning
Kommunen skall årligen fastställa ett bidrag till enskilda huvudmän. Bidraget skall grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
För elev som påbörjar utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret skall
hemkommunen besluta om bidraget omgående. Om kommunen tillskjuter ytterligare medel till
den egna verksamheten under året ska motsvarande resurser tilldelas de enskilt bedrivna verksamheterna.
Ersättningen till fristående huvudmän fastställs, enligt nuvarande delegationer, av Kommunstyrelsen och ärendet handläggs av Stadsledningskansliet, Ekonomistyrning. Föreliggande modell
avses tillämpas fr.o.m. 2018 och därefter som underlag för Grundskolenämndens årliga förslag till
budget som först behandlas i augusti och sedan slutbehandlas i december.
Delvis nya förutsättningar kan i framtiden förväntas utifrån ”skolkostnadsutredningens” (SOU
2016:66) förslag som för närvarande fram till 1 mars 2017 varit ute på remiss. När lagförslag kan
väntas är osäkert men redan i budgetpropositionen inför 2018 finns skrivningar som hänvisar till
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utredningens förslag Exempel på förslag som förs fram i utredningen är att en avstämningsmodell införs där kommunens ersättning till enskilda huvudmän regleras när kostynaden för den
egna verksamheten kunnat fastställas. Detta i stället för rutinen att ersättningen endast fastställs i
budget. Systemet tillämpas redan av ett antal kommuner. Ett alternativ som också föreslås är att
skolverksamheten och dess enskilda skolenheter regelmässigt tillåts överföra eventuellt över/
underskott mellan åren och inom tre kalenderår reglera/disponera den uppkomna budgetavvikelsen. En sådan hantering förutsätter att en sådan rutin fastställs av Kommunfullmäktige. Ett
annat förslag är att ett strukturbelopp som fördelas efter barns och elevers olika behov och förutsättningar blir obligatoriskt. En sådan komponent finns med i föreliggande förslag. Det föreslås
också i utredningen att nuvarande schablonbidrag för administration slopas och ersätts med
budgeterad kostnad. Detta är dock inte möjligt att genomföra innan en eventuell lagförändring
sker. Generellt föreslår skolkostnadsutredningen flera åtgärder för ökad transparens i både
kommunens och enskilda huvudmäns redovisning, beräkningar och uppgifter om verksamheten.
I sitt uppdrag hade utredningen att föreslå en modell för enhetlig ekonomisk redovisning på
skolenhetsnivå. Utredningen konstaterar dock att det innebär ett betydande merarbete för såväl
kommuner som enskilda huvudmän. Utredningen föreslår att en redovisning på enhetsnivå ska
bygga på den struktur som enligt skollagen gäller för kommunala bidrag till enskilda huvudmän.
En modell som kan testas lokalt även om utredningen konstaterat att Skolverket behöver få i
uppdrag att definiera beräkningssätt samt sköta insamling och publicering.
Analys och överväganden

Resurstilldelningen är fortfarande konstruerad med en grundersättning som varierar mellan ett
antal intervall årskurser som kan betraktas som en miniminivå vilken kan tänkas relateras till någon typ av bemanningsnyckeltal. Ovanpå en strukturersättning som ofta benämns socioekonomisk del. Då enskilda huvudmän har rätt till en tilläggsresurs i vissa fall finns en sådan som kan
sökas av enskilda huvudmän. I egen regi fördelas eller avsätts medel för motsvarande behov på
olika sätt i budgeten.
Föreliggande förslag bygger på dessa erfarenheter och analyser redovisade in skolkostnadsutredningen och innehåller komponenteran 1. Grundresurs, 2. Strukturersättning och 3. Tilläggsresurs,
vilken är den enda som har olika tekniker för enskilda och egna skolor.
I arbetet har en omvärldsbevakning gjorts genom att se på hur ett antal andra kommuner arbetar
och hur det stöd SCB tillhandahåller för en stor mängd kommuner används. Se bilaga SCB
”Resursfördelning riksmodellen och kommunmodellen” avseende den socioekonomiska delen.
De tre storstadskommunerna har en något större problematik att hantera och tillämpar därför
modeller med något fler komponenter men i grunden samma arbetssätt som större kommuner.
En central funktion i SCB:s modell är att den bygger på analyser utifrån hur väl elever i olika skolor/områden faktiskt lyckats i skolan under de senaste fem åren vilket är det övergripande målet
för verksamheten. Detta gör att val av parametrar i fördelningsmodellen bygger på vilken effekt
strukturkomponenten, den socioekonomiska delen, kan förväntas få för stadens elever. Malmös
modell har studerats särskilt och besök har gjorts på plats av förvaltningschef. I sin modell fördelar man cirka 3 300 mkr till 107 grundskolor med 34 000 elever. Strukturersättningen uppgår till
cirka 343 mkr dvs 10%. Även flera andra kommuner har valt att låta strukturersättningen utgöra
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en andel i denna storleksordning. Man har här bl. a haft i åtanke de riktade statsbidrag som vid
sidan av kommunernas egna resurser riktar sig till vissa specificerade målgrupper t ex nyanlända.
Variationen mellan åren dämpas och tillåts variera max +- 5% mellan två påföljande år. I gruppen
större kommuner tillämpar t ex Jönköping, Uppsala och Örebro SCB:s riksmodell vilket är den
modell som föreslås tillämpas i Borås stad.
Modell för grundskola och förskoleklass:

1. Grundresursen till förskoleklass och grundskola avser 90 % av grundbeloppet:
I samband med årets budget skall ställning tas till ett index som anger en viktning på inriktningen hur
resurserna skall fördelas. Tidigare modell har utgått från nedanstående fördelning:
F index 0,87
1-6 index 1,00
7-9 index 1,25
Indexnivåer och deras värden prövas löpande av Grundskolenämnden inför avgivande av budget
förslag för kommande år. Har bärighet på bl. a personaltäthet och skillnader i timplaner.
Strukturersättning
Fördelning enligt SCB:s riksmodell. Se beskrivning från SCB bilaga 1.
Modellen skattar antalet elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan samt antalet elever
som i slutbetyget i årskurs nio inte uppnår godkänt i minst två ämnen. Modellen bygger på utfall
för de senaste fem åren.
Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi och enskilda. En
skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index
lägre än 100 och en skola med en större beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett
index som är högre än 100. Indexet användas som underlag för att fördela resurser mellan skolorna. Metodens ”träffsäkerhet” ligger på drygt 73%.
Som förklarande variabler använder SCB:
- Kön
- Invandringsår
- Högsta utbildning för vårdnadshavare
- Ekonomiskt bistånd
- Familj
- Avgångsår
Avgångsår används som förklarande variabel. Detta för att kontrollera för nya behörighetsregler
till gymnasieskolan från och med 2012. Se vidare bilaga 1 SCB.
I utredningsarbetet har en körning gjorts hos SCB för Borås elever, se bilaga 2.
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2. Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet är inte beroende av föreslagen modell för enskilda huvudmän. De skall söka i
särskild ordning. Enligt skollagen 10 kap 39§ ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller skall erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för
en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.
För elever i enskild regi görs föreslås denna prövning göras av elevhälsan på samma grunder som
för enskilda utförare.
Modell för fritidshem

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i två nivåer, index, efter aktuell årskurs.
I samband med årets budget skall ställning tas till ett index som anger en viktning på inriktningen hur
resurserna skall fördelas. Tidigare modell har utgått från nedanstående fördelning:
0-3 index 1,3
4-6 index 1,0
Indexnivåernas värden prövas löpande av Grundskolenämnden inför avgivande av budgetförslag för kommande år.
Fördelningsmodell – fördjupad beskrivning

-

Resursfördelning inom Grundskolenämnden.

Utifrån det först preliminära och sedan slutgiltiga kommunbidrag som avsätts till Grundskolenämnden upprättas förslag till budget enlig Kommunstyrelsens anvisningar, Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag, uppdrag, indikatorer mm. Därtill nämndens anvisningar och eventuellt inriktningsbeslut.
Inledningsvis avsätts medel till nämnd, central administration, eventuella satsningar som inte skall
ingå i resursfördelningen till skolorna. Skolformen särskola budgeteras med särskilt grundresurs
utifrån erfarenhetsvärden. Vidare skolskjuts och lokalkostnader. Skolskjuts är s.k. fri nyttighet för
alla skolor. Schablonersättningen från Migrationsverket innehåller skolskjuts som bidrar till finansieringen. Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader enligt ett genomsnitt för stadens
skolor enligt den s.k. huvudregeln. Enskilda ersätts för sin administration med ett särskilt tillägg
om 3% och en momskompensation om 6%.
Bland lokala satsningar/ersättning som ej ingår i underlag i resursfördelningsmodellen finns extra
anslag till små skolor på små orter. För att kompensera för ökade kostnader för små skolenheter
beslutade kommunfullmäktige i budget 2004 att ge följande skolor ett tillägg på 450 tkr per skola:
Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Kinnarumma och Svaneholm. De tre stadsdelsnämnderna har gjort lokala tillämpningar. I Borås Stads budget 2017 finns inget särskilt angivet i denna fråga. I budget 2017 omfattas 10 skolor vilka alla erhåller 700 tkr extra. Däremot skall
den utredas vidare enligt beslut i skolstrukturutredningen.
Då denna regel infördes då kommundelar ansvarade för skolverksamheten och små skolor var
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olika fördelat fanns motiv utifrån likvärdighet. Det motivet finns inte längre och 7 mnkr, motsvarande cirka 17 lärartjänster som skulle finansieras av grundresursen föreslås att avsättningen till
små skolor lä 17/128 ff. åter sätts till den nivå Kommunfullmäktige angav i sitt beslut 2004.
Grundskolenämnden har i budget 2018:1 (förslag till Kommunstyrelsen) gjort en omprövning
som innebär att ersättningen till små skolor på små orter minskas till 400 tkr/år.
Vissa särskilda skolverksamheter har valts att anslagsfinansieras direkt såsom kommunikationsklass, sjukhusskolan och A-resurs.
Andra verksamheter är finansierade via en kombination av anslag och statsbidraget etableringsersättning via Arbetslivsnämnden, s.k. ALF-medel. Dessa är CFL:s studiehandledning och modersmålsundervisning som kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå som
anges i Grundskolenämndens budget. Förberedelseklass som tidigare låg inom CFL har ht 2017
flyttats ut i ordinarie skolor. CFL har kvar ansvaret för kartläggning av nyanlända elever. Då en
viss andel avser nyanlända så sker en del av finansieringen via ersättning för asyl- och tillståndsersättning som skolorna söker hos Migrationsverket.
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Sammanfattning resursfördelning
Resursfördelnings-modell
Grundbelopp:
a)Grundresurs
b)Strukturersättning
Tilläggsbelopp
Övrig verksamhet:
Modersmål o studiehandledning samt kartläggning.
CFL*
A-resurs
Kommunikationsklass
Sjukhusskolan

FörskoleKlass
Åk F

Grundskola

Fritidshem

ÅK 1-4

Åk 4-6

Åk 7-9

Åk 1-3

Åk 4-6

x
x

x
x

x
x

x
x

X
X

x
x

Söks av enskild.
Elevhälsan
Anslag/fri nyttighet för alla skolor
Anslag
Anslag
Anslag

*) Finansieras av statsbidrag/ALF-medel och kommunbidrag.
Verksamheter som drivs av enskild huvudman i annan kommun.

Ersättningen utgörs av ett grundbelopp per elev samt i förekommande fall ett individuellt tilläggsbelopp. För fristående verksamhet i annan kommun sker fastställandet av grundbelopp på samma
principer som fastställandet av bidrag till fristående verksamhet inom kommunen med den skillnaden att strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamhet i annan kommun.
Interkommunal ersättning

För ersättning till annan kommun fastställs grundbeloppet enligt samma principer som till kommunal verksamhet inom kommunen. Strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamheten i kommunen.
Vid interkommunal ersättning utgår ingen ersättning för mervärdesskatt s.k. momskompensation.
För interkommunal ersättning gäller, till skillnad från bidrag till fristående huvudmän, att kommunerna är fria att ingå överenskommelse och avtal om ersättning för mottagande av barn från annan kommun utöver vad som framgår av skollagen.
Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås ändras till följd av
föreliggande förslag.
Utbetalning av grundbeloppet

Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet placerade elever den 1:a varje månad.
Underlaget är januari och augusti då avläsningsdag är samma dag som terminen startar. Avläsningsdag för elevens kommuntillhörighet görs enligt ovanstående datum
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Beslutsmeddelande

Varje enskild huvudman som i sin verksamhet har elever som är bosatta i Borås får ett beslutsmeddelande avseende Grundskolenämndens beslut om bidrag i form av grundbelopp. Beslutet
kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med överklagandehänvisning som bifogas beslutsmeddelandena.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Bilagor
Bilaga 1. SCB - Resursfördelning riksmodellen och kommunmodellen.

Bilaga 2. SCB – Riksmodellen för Borås skolor – resultat av regressionsanalys 2017.
Bilaga 3. Beräkning av grundbelopp till förskoleklass, grundskola och fritidshem 2018 baserad på
av Grundskolenämnden fastställd budget 2017-12-20.
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Bilaga 1.
Resursfördelning riksmodellen och kommunmodellen
SCB/Johan Löfgren
Inledning

För att erhålla ett underlag för att fördela resurser mellan skolor kan man använda en strukturersättningsmodell. SCB har tagit fram en sådan modell. Modellen skattar antalet elever som inte
uppnår behörighet till gymnasieskolan samt antalet elever som i slutbetyget i årskurs nio inte
uppnår godkänt i minst två ämnen. Modellen bygger på utfall för de senaste fem åren.
Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna som ingår i analysen. En skola med en
lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och
en skola med en större beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är
högre än 100.
Indexet kan sedan användas som underlag för att fördela resurser mellan skolor i en kommun.
Dataunderlag

Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2010
– 2014. Filen innehåller uppgifter om skola och examensår, två resultatvariabler och ett antal variabler som beskriver den socioekonomiska bakgrunden.
Analysmetod – logistisk regression

Regressionsanalys är en metod att studera samband mellan en beroende variabel och ett antal förklarande variabler som antas påverka beroendevariabeln. Logistisk regression är en variant av
regressionsanalys som lämpar sig bra då den beroende variabeln endast kan anta två värden.
Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som

 p 
 = α + β1 x1 + β 2 x 2 + ... + β k x k
log
1− p 
där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde (exempelvis att en elev inte
uppnår behörighet till gymnasieskolan) och x 1 ,x 2 ,…,x k utgör k stycken förklarande variabler. β1 ,
β 2 , …, β k utgör regressionskoefficienterna och α utgör interceptet.
Modellen skattas utifrån befintligt datamaterial (elever som gått ut årskurs nio 2010 – 2014).
Utifrån den skattade modellen kan man exempelvis beräkna sannolikheten att en viss grupp av
elever inte uppnår behörighet till gymnasiet.
Riksmodellen

Riksmodellen är en standardiserad modell som bygger på dataunderlag från hela riket. Utifrån
dataunderlaget modelleras två resultatvariabler (beroende variabler):
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Grundskoleförvaltningen
Magnus af Klint

BESLUT
2017-10-26

Dnr 2017/GRN0198 010

- eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan (modell 1)
- eleven uppnår inte godkänt i minst två ämnen (modell 2)
Som förklarande variabler används
-

Kön
Invandringsår
Högsta utbildning för vårdnadshavare
Ekonomiskt bistånd
Familj
Avgångsår

Avgångsår används som förklarande variabel i modell 1. Detta för att kontrollera för nya behörighetsregler till gymnasieskolan från och med 2012.
Variablernas indelning framgår av tabellerna nedan.
Resultat av riksmodellen

Utifrån befintliga data har en logistisk regressionsmodell anpassats. Med hjälp av modellen kan
sannolikheten för att en elev inte uppnår behörighet till gymnasieskolan respektive inte uppnår
godkänt i minst två ämnen
skattas. Nedan presenteras modellen i form av regressionskoefficienter och oddskvoter. Vidare
anges ”percent concordant”, vilket är ett mått på hur väl modellen stämmer med data.
Oddskvoter

Ett sätt att beskriva de förklarande variablernas inverkan på den beroende variabeln är oddskvoter. I tabell 1 har exempelvis pojkar oddskvoten 1,25 jämfört med flickor som har oddskvoten ett.
Pojkarnas värde är alltså större än ett, och det betyder att pojkarna har en större sannolikhet (eller
risk) att inte uppnå behörighet till gymnasieskolan, jämfört med flickorna. När en grupp har en
oddskvot som är större än ett så har den gruppen en överrisk, jämfört med en motsvarande
grupp som har oddskvoten ett. Och ju högre oddskvoten ligger, desto större är överrisken. En
oddskvot som är mindre än ett innebär på samma sätt en underrisk.
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Tabell 1, Regressionskoefficienter och oddskvoter i modellen, Modell 1 Beroende variabel: Ej behörig
till gymnasieskolan
Modell

Koeff.

Oddskvot

Intercept

-3,3404

-

Kön:
• Pojkar
• Flickor (referens)

0,2235
0

1,25
1

3,0809
1,3893
0

21,78
4,01
1

1,5988
1,0003
0

4,95
2,72
1

0,9212

2,51

0

1

0,5067
0

1,67
1

0,0698
0

1,07
1

Invandring:
• För 0-2 år sedan
• För 3-6 år sedan
• Svensk bakgrund eller för mer än 6 år sedan (referens)
Högsta utbildning för fadern och modern:
• Förgymnasial utbildning
• Gymnasial utbildning
• Eftergymnasial utbildning (referens)
Ekonomiskt bistånd:
• Modern och/eller fadern har ekonomiskt
bistånd
• Varken modern eller fadern har ekonomiskt bistånd (referens)
Familj:
• Bor inte med båda vårdnadshavarna
• Bor med båda vårdnadshavarna (referens)
Avgångsår:
• 2012
• Före 2012 (referens)
Percent concordant: 73,5

En elev som har referensvärden på alla förklarande variabler (flicka med svensk bakgrund, föräldrar med eftergymnasial utbildning, varken modern eller fadern har ekonomiskt bistånd, bor med
båda vårdnadshavare, avgångsår före 2012) har den minsta skattade sannolikheten att inte uppnå
behörighet till gymnasieskolan..
Den skattade sannolikheten för en elev med referensvärden att inte uppnå behörighet till gymnasieskolan är 3,4 procent. Om vi jämför med de elever som har de högsta sannolikheterna (pojke
som invandrade för 0-2 år sedan, föräldrar med förgymnasial utbildning, modern och/eller fadern
har ekonomiskt bistånd, bor inte med båda vårdnadshavarna, avgångsår 2012 eller senare) så år
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den skattade sannolikheten 95,5 procent. Vilka värden en elev har på de förklarande variablerna
har således stor betydelse för den skattade sannolikheten.

Tabell 2, Regressionskoefficienter och oddskvoter i modellen, Modell 2 Beroende variabel: Ej godkänd i minst två ämnen
Modell

Koeff.

Oddskvot

Intercept

-3,2371

-

Kön:
• Pojkar
• Flickor (referens)

0,3633
0

1,44
1

2,8614
1,0031
0

17,49
2,73
1

1,5784
1,0413
0

4,85
2,83
1

0,9831

2,67

0

1

0,7328
0

2,08
1

-

-

Invandring:
• För 0-2 år sedan
• För 3-6 år sedan
• Svensk bakgrund eller för mer än 6 år sedan (referens)
Högsta utbildning för fadern och modern:
• Förgymnasial utbildning
• Gymnasial utbildning
• Eftergymnasial utbildning (referens)
Ekonomiskt bistånd:
• Modern och/eller fadern har ekonomiskt
bistånd
• Varken modern eller fadern har ekonomiskt bistånd (referens)
Familj:
• Bor inte med båda vårdnadshavarna
• Bor med båda vårdnadshavare (referens)
Avgångsår:
• 2012
• Före 2012 (referens)
Percent concordant: 73,1

Koefficientskattningarna för modell 2 är relativt lika modell 1 vilket tyder på att de två beroende
variablerna samvarierar. I modell 2 är den skattade sannolikheten för ”referenseleven” 3,8 procent. För elever med de högsta sannolikheterna den skattade sannolikheten 96,4 procent.
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Tillämpning av riksmodellen för att prediktera studieresultat

Modellen kan tillämpas på de elever som går i skolan, för att få en uppfattning om deras förväntade studieresultat. Nedan visas resultat för en fiktiv kommun.
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Tabell 3, Skattad andel elever som ej uppnår målen läsåret 2013/2014 , procent.
Skola
Alla skolor i kommunen
Skola 1
Skola 2
Skola 3
Skola 4
Skola 5
Skola 6
Skola 7
Skola 8
Skola 9
Skola 10
etc..

M1 M2
15,4
11,9
10,5
20,2
19,4
38,2
9,9
22,8
8,3
22,4
25,4

13,5
10,2
9,0
16,6
15,2
35,0
8,4
20,4
7,0
19,0
24,7

M
14,5
11,0
9,7
18,4
17,3
36,6
9,1
21,6
7,7
20,7
25,0

In- Antal
dex
elever
100 14967
76
377
67
407
127
34
120
24
253
142
63
108
149
249
53
423
143
10
173
198

M1 visar den skattade andelen (procent) elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan.
M2 visar den skattade andelen elever som inte uppnår godkänt i minst två ämnen. M visar medelvärdet av M1 och M2. Indexet beräknas utifrån medelvärdet av M1 och M2 och sätts till 100 för
det värde som gäller för alla skolor.
Exempelvis har Skola 1 indexet (11,0/14,5)*100 = 76.
När man använder indexen bör man beakta att de är baserade på modellskattningar och att individer i själva verket kan prestera helt annorlunda än vad modellen säger. Modellen säger bara hur
en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en vägledning om hur det kommer gå
för eleverna i en skola.
Kommunmodell

Riksmodellen bygger på modellskattningar för hela riket. Det finns även möjligheter att anpassa
en modell för en specifik kommun. Kommunmodellen kan bygga på modellskattningar för just
den kommunen, eller för en grupp av kommuner. En kommunmodell bestäms efter en utförligare prövning av olika faktorer, den är specialanpassad till och bättre testad för den aktuella
kommunen.
Samma beroende variabler som används i riksmodellen används även i kommunmodellen. För de
förklarande variablerna skattas koefficienter som gäller för just den kommunen/kommungruppen.
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Vad det sedan blir för skillnad mellan riksmodellen och kommunmodellen i praktiken är det svårt
att veta innan vi provat. Skillnaderna behöver dock inte bli särskilt betydande. Resultaten tyder i
flera fall på små skillnader.

Bilaga 2.
SCB – Riksmodellen för Borås skolor – resultat av regressionsanalys 2017
Analysen görs en gång per år utifrån att SCB erhåller ett komplett underlag för alla elever i Borås
skolor ur elevregistret Extens.
SCB levererar en INDEX-serie för alla Borås skolor. Inför arbetet med Budget 2018 levererade
SCB nedanstående slutsatser av sin analys.
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Bilaga 3.
Beräkning av grundbelopp till förskoleklass, grundskola och fritidshem 2018 baserad på av Grundskolenämnden fastställd budget
2017-12-20
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Bilaga 4.
Interkommunal ersättning år 2018 för elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Verksamhet i annan kommun
Grundbelopp – ersättning per elev och år i kronor.

Förskoleklass
Åk 0
Grundskola
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Fritidshem
Åk 0-3
Åk 4-6

Grundersättning exkl lokalkostnader

Lokal-kostna- Strukturder
ersättning

Adm 3%

Inter-kommunal
ersättning

xx xxx

xx xxx

xx xxx

x xxx

xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx

Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet elever den 1:e varje månad. Undantag för
januari och augusti där avläsningsda är samma dag som terminen startar. Avstämningsdag för elevers kommuntillhörighet görs enligt ovanstående datum.
Ersättning utgår ej under ev. uppsägningstid på fritidshemsplacering, om eleven ej längre deltar i
verksamheten.
Ersättningen utgår ifrån att huvudmän uppbär föräldraavgift för fritidshem.
Tilläggsbelopp söks särskilt för elev med extraordinära behov.
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Bilaga 5.
Kommunal ersättning 2018 för elev i förskoleklass, grundskola och
fritidshem. Fristående verksamhet i annan kommun
Grundbelopp – ersättning per elev och år i kronor.

Förskoleklass
Åk 0
Grundskola
Åk 1-3
Åk 4-6
ÅK 7-9
Fritidshem
Åk 0-3
Åk 4-6

Grundersättning
exkl. lokalkostnader

Lokal-kostnader

Struktur- Adm
ersättning 3%

Moms
6%

Summa

xx xxx

xx xxx

x xxx

x xxx

x xxx

xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx
x xxx

x xxx
x xxx
x xxx

x xxx
x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx

x xxx
x xxx

x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx

Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet elever den 1:e varje månad. Undantag för
januari och augusti där avläsningsda är samma dag som terminen startar. Avstämningsdag för elevers kommuntillhörighet görs enligt ovanstående datum.
Ersättning utgår ej under ev. uppsägningstid på fritidshemsplacering, om eleven ej längre deltar i
verksamheten.
Ersättningen utgår ifrån att huvudmän uppbär föräldraavgift för fritidshem.
Tilläggsbelopp söks särskilt för elev med extraordinära behov.
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Bilaga 6.
Kommunal ersättning 2018 för elev i förskoleklass, grundskola och
fritidshem. Fristående verksamhet i Borås stad
Grundbelopp – ersättning per elev och år i kronor.

Förskoleklass Åk 0
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Grundskola
Åk 1-3
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Åk 4-6
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Internat Engelska skolan
Kunskapsskolan
ÅK 7-9
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Internat Engelska skolan
Kunskapsskolan
Fritidshem
Åk 0-3
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Åk 4-6
Borås kristna skola
Montessoriskolan Malmen
Internat Engelska skolan
Kunskapsskolan

Grundersättning
exkl lokal-kostnader

LokalStrukturkostnader ersättning

Adm
3%

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx xx xxx
xx xxx xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

Moms
6%

Summa

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx

x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx

x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

x xxx
x xxx
x xxx
x xxx

xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx

Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet elever den 1:e varje månad. Undantag för
januari och augusti där avläsningsda är samma dag som terminen startar. Avstämningsdag för elevers kommuntillhörighet görs enligt ovanstående datum.
Ersättning utgår ej under ev. uppsägningstid på fritidshemsplacering, om eleven ej längre deltar i
verksamheten.
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Ersättningen utgår ifrån att huvudmän uppbär föräldraavgift för fritidshem.
Tilläggsbelopp söks särskilt för elev med extraordinära behov.

Bilaga 7.
Kommunal ersättning 2018 för elev i förskoleklass, grundskola och
fritidshem. Kommunala verksamheter i Borås stad
Alla belopp avser ersättning per elev, i kronor per år.
Hyresersättning tillkommer.
Enhet
X-skolan
Y-skolan

Förskole- Grundskola Grundskola Grundskola Struktur-erklass
åk 1-3
åk 4-6
åk 7-9
sättning
xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx
xx xxx xx xxx

Fritidshem
åk 0-3
xx xxx
xx xxx

Fritidshem
åk 4-6
xx xxx
xx xxx
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Gallring av pappershandlingar efter skanning
till ärendehanteringssystemet Ciceron
Diarienummer: 2017/KS0183 004

Beslut

Grundskolenämnden beslutar:
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet
Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Grundskoleförvaltning ha säkerställt att:
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt
Stadsarkivets anvisningar.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till
myndigheten från och med 2018-01-01.

Bakgrund

Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.

Förutsättningar

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till
annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett
myndighetsbeslut om att gallring får ske.

2

Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade informationen,
också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna pappershandlingar.
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda:
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat.
Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt
förhållande.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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1(1)

REMISSVAR

Grundskolenämnden
Johan Utter, 033-35 87 63

2017-10-27

Dnr 2017/GRN0176

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som
utförs av privata utförare
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0527

Nämndens beslut

Grundskolenämnden avstår från att yttra sig över ”Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som
bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet.
Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Borås Stads ”Riktlinjer för
uppföljning av utförare av kommunal verksamhet” men avstår då fristående skolor är
sina egna huvudmän och således inte omfattas av de föreslagna riktlinjerna.

GRUNDSKOLENÄMNDEN
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer

för uppföljning av utförare av
kommunal verksamhet

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021

2

Borås Stad | riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Riktlinjer för uppföljning
av utförare av kommunal
verksamhet
Inledning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.
Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina
egna huvudmän och omfattas därför inte.
I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya
avtal träffas med privata utförare.
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:
•
•
•

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

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.
I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register.
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete
och möjliggöra allmänhetens insyn.

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare.
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn.
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till
nämndens eller styrelsens utförare.

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och
insyn har bedrivits och resultaten av dessa.
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Lena Johansson
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BESLUT

Dnr 2017/GRN0188 010

2017-10-26

Uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2017
De nämnder som berörs av barn och ungas utbildning ska under Grundskolenämndens ledning
samverka för att erbjuda elever med AST
ett sammanhängande stöd och utbildning
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Inrätta en tjänst som samordnare på Grundskoleförvaltningen. Beräknad kostnad 940 000 kr för
personal med omkostnader, ej finansierat inom befintliga ekonomiska ramar i budget 2018.
Beslutet översänds till Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Beskrivning av förslaget

Utredningens slutsatser är att de insatser som gjorts över tid i form av kompetensutveckling inom
AST-området har gett effekt. Det kan dock konstateras att det även fortsatt behövs kompetenshöjande insatser för att dels upprätthålla kompetensen på de förskolor/skolor som deltagit i olika
utbildningar, men också för att öka spridningen till att omfatta hela organisationen.
Det kommungemensamma dokumentet gällande övergångar är väl förankrat i organisationen och
rutinerna är väl kända. Rutiner för överlämning av barn/elever i behov av extra anpassningar
och/eller särskilt stöd behöver ses över och utvecklas i syfte att kvalitetssäkra den information
som överförs mellan enheter och skolformer. Det är av stor vikt för barnets/elevens utveckling
att viktig information om t.ex. framgångsfaktorer i arbetet med barnet/eleven inte går förlorad
vid övergångar.
Utredningen föreslår följande för att stärka det fortsatta arbetet med att erbjuda barn/elever med
AST ett sammanhängande stöd och utbildning:
1. Att ett studiepaket för NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) tas fram och finns
tillgängligt för alla skolformer i Borås Stad att ta del av. Studiepaketet kan t.ex. innehålla
följande:
- Program för kompetensutveckling av personal som stöds av barn- och elevhälsa i
respektive förvaltning (betyg och bedömning, funktionshinderperspektiv,
barn/elevers delaktighet m.m.).
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-

Digitalt utbildningsmaterial tillgängligt för all personal (betyg och bedömning,
funktionshinderperspektiv, barn/elevers delaktighet m.m.).
Stödmaterial för att följa upp undervisningen för elever med AST.

2. Att rutinerna för övergångar ses över och kvalitetssäkras i syfte att säkra övergången mellan enheter och skolformer för barn- och elever med funktionsnedsättning.
3. Förskolechefs och rektors ansvar är att följa varje barn/elevs kunskapsutveckling. Varje
förvaltning ska särskilt följa upp och analyserar måluppfyllelsen för barn/elever med
AST.
4. Att varje förvaltning tillser att det finns funktioner som har till uppgift att på strategisk
nivå samverka med övriga förvaltningar i Utbildningsklustret kring barn/elever med AST.
Det kan till exempel handla om revidering av övergångsrutiner, ta fram indikatorer för
måluppfyllelse, ta fram innehåll och samordna insatser inom ramen för studiepaketet.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Förslag till revidering av skolskjutsregler

Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
dess fritidshem och korttidstillsyn samt nattis 620:1
Kommunal författningssamling för Borås 2011.
Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Antagna av Kommunfullmäktige 2006-01-19 ändrade 2011-08-18 och 2017-XX-XX
Gäller från 2011-08-18 2017-XX-XX

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förordningen
(1970:340) om skolskjutsning gäller i Borås Stad följande regler för skolskjuts:

§ 1 Rätt till skolskjuts

Elever, som går i den grundskola eller grundsärskola där kommunen placerat dem, har med tillämpning av
10 kap 32 § och 11 kap 31 § skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Även den elev som väljer annan skola än där kommunen skulle placerat eleven, kan få skolskjuts om
skolskjutsen kan utföras av den ordinarie linjetrafiken. Detta gäller även elev i fristående skola och elev i
annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10 kap 25-27 §§ skollagen.
Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som enligt ovan gäller elever i grundskolan och
grundsärskolan.

§ 1a Rätt till skolskjuts för elever i grundskola och dess förskoleklass.

Vårdnadshavare får fritt välja kommunal skola åt sina barn under förutsättning att plats finns och att ingen
annan elevs berättigade krav på en skolplats nära hemmet åsidosätts.
Barn till vårdnadshavare som valt en skola nära hemmet, där kommunen annars skulle ha placerat eleven,
har rätt till den skolskjuts som krävs under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta innebär
att Borås Stad anordnar skolskjuts med linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov. Om Borås
Stad på grund av brist på plats placerar en elev i en skola som inte ligger nära hemmet gäller samma rätt till
skolskjuts.
Barn till vårdnadshavare som väljer en skola som inte ligger nära hemmet har inte rätt till upphandlad
skolbuss eller taxi, utan endast rätt till busskort på den ordinarie linjetrafiken under förutsättning att
avståndskriterierna är uppfyllda.
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Elev som tas in av fristående skola belägen inom Borås kommungräns har rätt till busskort på den
ordinarie linjetrafiken under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda.
Elev från Borås Stad, som går i skola i annan kommun har, under förutsättning att avståndskriterierna är
uppfyllda, rätt till skolskjuts endast om kostnaden för denna skjuts inte överstiger kostnaderna för
skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle ha placerat eleven.

§ 1b Rätt till skolskjuts för elever i grundsärskola, dess förskoleklass, fritidshem samt korttidstillsyn och
elever i kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, nattis eller i särskild skola för barn
med funktionsnedsättningar i annan kommun.

Alla barn och elever som går i ovan nämnda verksamheter har rätt till den skolskjuts som krävs under
förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta innebär att Borås Stad anordnar skolskjuts med
linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov trots vad som anges i § 2. För nattis erbjuds
skolskjuts dock endast mellan nattis och skola.

§ 1c Rätt till skolskjuts för elever som har modersmålsundervisning på annan skola än hemskolan

Elev som har så kallad samordnad modersmålsundervisning på en annan skola än sin hemskola har rätt till
den skolskjuts som krävs under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta innebär att Borås
Stad anordnar skolskjuts med linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov.

§ 1d Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts när de fått beslut om skolplacering. Beslut om skolskjuts gäller tills
eleven slutat respektive stadie Åk F-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Om eleven byter skola eller
folkbokföringsadress under tiden upphävs beslutet. Samma gäller om den andra vårdnadshavaren vid
växelvis boende byter folkbokföringsadress. En ny ansökan om skolskjuts måste i dessa fall skickas in.

§ 2 När sker skolskjuts

Skolskjuts ordnas vid skoldagens början och slut.

§ 3 Färdvägens längd

Skolskjuts anordnas för elever i
- förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km
- årskurserna 1-3 med en skolväg som överstiger 2 km
- årskurserna 4-6 med en skolväg som överstiger 3 km
- årskurserna 7-9 med en skolväg som överstiger 3 km
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Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i
- förskoleklass inte överstiger 2 km
- årskurserna 1-3 inte överstiger 2 km
- årskurserna 4-6 inte överstiger 3 km
- årskurserna 7-9 inte överstiger 3 km

Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden kan besluta att elever i ett sammanhållet bostadsområde ska
behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd resp. hållplatsavstånd kan därvid för de som
bor längst bort överstiga avstånden ovan. Ovan angivna avståndsgränser kan då komma att avvika med
högst 100 m mer eller mindre.

§ 4 Inställd skolskjuts

Om föraren av skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens skick eller av
andra liknande skäl inte kan ske på ett trafiksäkert sätt ställs denna in. Skolskjutsentreprenören är skyldig
att informera förälder om inställd skolskjuts.

§ 5 Överklagan

Beslut som avses i § 1 första stycket § 1a andra stycket samt § 1c första stycket kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
För övriga beslut finns möjlighet till laglighetsprövning enligt kommunallagen.

§ 6 Tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsen Grundskolenämnden ska utfärda tillämpningsföreskrifter till dessa skolskjutsregler.
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Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler
Kommunal författningssamling för Borås 2012.
Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler
Fastställda av Kommunstyrelsen 2011-06-20, ändrade 2012-09-03
Gäller från 2012-09-03

Fastställda av Grundskolenämnden 2017-XX-XX

Definitioner

Med skoldagens början och slut avses den tidpunkt då lektionerna normalt börjar och slutar.
Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats,
eller till anvisad skolskjutshållplats.
Med hemmet avses normalt den bostad där eleven är folkbokförd, eller vid växelvis boende där förälder är
folkbokförd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgränsat tomtområde kring bostadshuset.
Med skolskjutshållplats avses den på- och avstigningshållplats som bestämts av stadsdelsnämnden.
Grundskolenämnden.
Med hållplatsavstånd avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skol-skjutshållplatsen.
Med sammanhängande bostadsområde avses ett område som är avgränsat t.ex. med parkstråk, skog mot
annan närliggande bebyggelse eller genom att all tillfart till området sker från samma punkt. Avståndet
mellan byggnaderna inom området får inte vara mer än 100 meter.
Med växelvis boende avses att elev bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. De båda adresserna ska
vara föräldrarnas folkbokföringsadresser, varav den ena även är elevens. Det växelvisa boendet ska vara
förordnat i dom eller fastställt i ett av stadsdelsnämnden Grundskolenämnden godkänt dokument.

Skolskjuts till annan kommun

Elev från Borås Stad, som går i skola i annan kommun och uppfyller villkoren för skolskjuts i de regler
som Kommunfullmäktige antagit, har rätt till skolskjuts endast om kostnaden för denna skjuts inte
överstiger kostnaderna för skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle ha anvisat.

Växelvis boende

Efter prövning i Regeringsrätten har det visat sig att en elev kan ha rätt till skolskjuts från två adresser.
Tillämpningen av denna praxis innebär att elev får skolskjuts vid växelvis boende om båda adresserna
ligger inom Borås Stad.
Skolskjuts anordnas inte till förälder folkbokförd i annan kommun.
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Vänte- och restid före och efter skoldag

Skolskjutsning och skolans schemaläggning ska planeras så att långa res- och väntetider undviks. Om
väntetiden enstaka dagar överstiger 30 minuter skall skolan organisera tillsyn eller aktivitet under
väntetiden. Mer än 60 minuter bör ingen elev få vänta.
Skolskjutsarna bör organiseras så att restiden inte överstiger 60 minuter.

Genomförande av skolskjuts

Skolskjuts kan ordnas genom skolkort för den allmänna kollektivtrafiken (linjetrafik). Varje skola
fastställer i den årliga skolskjutsplaneringen vilka elever som kan utnyttja allmän kollektivtrafik till och från
skolan. Skolkort gäller under skoldagar kl. 06.00 – 19.00.

Förskoleklass

Placering av barn vid särskoleanknuten förskoleklass, hörselförskoleklass, språkförskoleklass eller liknande
förskoleklassverksamhet dit barn hänvisas från hela kommunen likställs med anvisning av förskoleklass.
Specialskolor
Skolskjuts till specialskolor ordnas enligt särskilt avtal.

Avståndsmätning

Avstånd mäts av stadsdelsnämndens Tekniska förvaltningens personal. Avståndet mäts från bostadens
tomtgräns till skolans tomtgräns eller anvisad skolskjutshållplats.

Skolskjutshållplats

Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafiken eller annan plats som bestämts av
stadsdelsnämnden Grundskolenämnden. Skolskjutshållplatsen besiktigas årligen av skolan och vid behov
av kommunens trafiksäkerhetsansvarige (Tekniska förvaltningen). Av- och påstigningshållplatserna kan
vara åtskilda.
Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden bör när man bestämmer skolskjutshållplats ta hänsyn till hur
körtiden påverkas.
Finns särskilda skäl kan elev hämtas i hemmet.
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Trafiksäkerhetsbedömning

Trafiksäkerhetsbedömningen bör omprövas årligen eller oftare om omständigheterna kräver det.
Bedömningen görs gemensamt mellan skolan och kommunens trafiksäkerhetsansvarige. Härvid ska
Trafikverkets föreskrifter tillämpas.
Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden beslutar om undantag från avståndsnormen till följd av brister i
trafikmiljön. Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden bör i tveksamma fall inhämta yttrande från Tekniska
nämnden, som ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Funktionshinder Funktionsnedsättning
Utredning eller läkarintyg ska styrka behovet av skolskjuts. Omprövning ska ske årligen, eller då de
omständigheter som var skäl för beslutet ändras.

Kortvariga funktionshinder funktionsnedsättningar - försäkringsärenden

Vid kortvariga funktionshinder funktionsnedsättningar bör skolan informera föräldern om skadeanmälan,
kontakt med försäkringsbolag och ev. förslag hur skjutsarna ska ordnas, eftersom kommunen inte är
skyldig att ordna skolskjuts vid sådana tillfällen.

Annan särskild omständighet

Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden kan vid annan särskild omständighet besluta om rätt till
skolskjuts. Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig inte är
tillräckliga skäl för rätt till skolskjuts. Beslutet ska omprövas årligen, eller då de omständigheter som var
skäl för beslutet ändras.

Självskjuts

Stadsdelsnämnden Grundskolenämnden kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts mot
självskjutsersättning. Denna är, om inte annat avtalats, samma belopp som den skattefria ersättningen för
resa.

Vägstandard

Skolskjuts trafikerar endast vägar som är av godtagbar kvalitet, så att normal hastighet och därmed rimliga
körtider kan hållas utan risk för skador på skolskjutsfordon. Normal hastighet på de minsta vägarna ska
vara minst 30 km/tim.
Om vägunderhållet väsentligen är eftersatt inställs skolskjuts på den delsträckan, och ansvaret för
skoltransporten på sträckan övergår till föräldrarna. De åberopade bristerna ska förtecknas i beslutet.
Inställd transport återupptas inte förrän ny besiktning visat att bristerna är avhjälpta.

Grundskolenämnden 2017-10-26
Skoltransport kan inställas på väg eller del av väg under på förhand fastställd tidsperiod, t.ex. vintertid på
grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller
byggnadsarbeten. Ersättningsskjuts ordnas inte

Förlust av färdbevis/skolkort

Förlorar en elev av oaktsamhet sitt färdbevis/skolkort utfärdas ett nytt kostnadsfritt högst två gång-er per
läsår. För ytterligare kort uttas en avgift på 100 kr per gång.

Kompisåkning

Om en skolskjutsentreprenör bedömer att det är lämpligt får denne efter att ha kontaktats av
vårdnadshavare låta andra barn i skolåldern åka med i mån av plats, så kallad kompisåkning. Enligt avtal
finns ingen skyldighet att detta ska tillåtas. Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska få åka med en
kamrat på en ledig plats får själva kontakta skolskjutsentreprenören för att överenskomma detta.

Delegation

Grundskolenämnden får delegera samtliga sina beslut till tjänsteman under annan nämnd.

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare

2017-10-26
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Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Detaljplan för Norrmalm,
Norrmalm 1:1 m.fl. – Ynglingagatan,
Borås Stad
BN2011-1495

Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Norrmalm 1:1 m. fl.Ynglingagatan och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden enligt
upprättat förslag.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på
detaljplanen för Norrmalm 1:1 m. fl.- Ynglingagatan.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för Norrmalm 1:1 m. fl.Ynglingagatan. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden
ser det som positivt att Norrmalm förtätas med fler bostäder. Nämnden vill
lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser i centrum.
Behov av fler skolplatser i centrum
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i
centrum. Både Bergdalskolan, Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ett
högt elevtryck och saknar kapacitet att ta emot fler elever i ett växande
Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan
tredubblas fram till 2025, vilket skapar behov av fler skolplatser i centrum.
Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning inför de kommande åren.
Nämnden har i sin lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling och behov
av fler nya skolenheter i de centrala delarna av Borås för att kunna
tillmötesgå den växande efterfrågan på skolplatser i området.

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare

2017-10-26
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Bakgrund
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för cirka 100 bostäder på
Norrmalm i blandade upplåtelseformer med både hyres- och bostadsrätter.
Ambitionen med planen är att behålla det gröna stråk som sträcker sig
genom området, där förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen
är anpassad i skala till den omgivande bebyggelsen och topografin.
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet
där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan, mellan Folkungagatan 21 och 23.
Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan,
söder om kullen, där det idag står ett garage på en del av ytan, som annars
består av naturmark.
Den nya bebyggelsen knyter ann till den funktionalistiska stil som präglar
området, men med ett nutida formspråk. De planerade husen på Område 1
byggs som lameller, liknande de som ﬁnns i området idag. Husen har
sadeltak likt övriga hus i området men med en brantare lutning. De
planerade punkthusen på Område 2 blir några våningar högre än beﬁntliga
hus i närområdet men förhåller sig till kullen de står vid. Det högsta huset
står i mitten och blir 7 våningar plus inredd vind.
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen kommer att ligga i
nivå med gatan och vara tillgänglighetsanpassade.
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, Folkungagatan
och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut ur området är Döbelnsgatan
samt Folkungagatan/Sagagatan. Korsningen mellan Ynglingagatan och
Folkungagatan.
Trottoar ﬁnns längs båda sidorna av gatorna i området. Sydöst om
planområdet går en gångväg över Sagavallen upp till Döbelnsgatan. Stigen
som idag leder ner till Borgarskogen kommer att ersättas med ny gångstig.
En ny gångstig ska anläggas över kullen i område 2.
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 meter ifrån
planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 250 meter ifrån planområdet.
Båda hållplatserna traﬁkeras av linje 7.

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare
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Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. De närmsta
cykelvägarna ﬁnns längs med Döbelnsgatan in mot centrum och där
Folkungagatan övergår till Sagagatan ﬁnns en gång - och cykeltunnel under
järnvägen med cykelväg bort mot Knalleland.
För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås
Stads parkeringsregler
Majoriteten av de beﬁntliga parkeringsplatserna i området ligger längs med
gatan. All parkering för den nya bebyggelsen ska lösas inom kvartersmark,
alltså inom den nya bebyggelsens egna tomter och följa Borås Stads
parkeringsregler. I samband med att korsningen mellan Ynglingagatan och
Folkungagatan byggs om kommer även den olovliga parkeringsplatsen som
ligger på naturmark längs Ynglingagatan att tas bort och planteras.
Planområdet ligger i anslutning till Borgarskogen och Sagavallen med dess
natur- och rekreationsvärden. Även kullen inom planområdet har värden för
natur och rekreation men borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två
lekplatser ﬁnns inom 200 meter från planområdet, en i norr där
Folkungagatan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-10-17.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för del av Norrmalm,
Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
Samråd

BN 2011-1495

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca
100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i Norrmalm.
Ca 60 bostadsrätter fördelade på tre nya byggnader föreslås
i Kvarter Knapen, norr om Sagavallen och ca 40 hyresrätter
i två byggnader föreslås i Kvarter Knekten norr om korsningen Folkungagatan/Ynglingagatan.
Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöproﬁ l och den
naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet.
All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den
egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017

1. Inledning
Planens syfte
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Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i
det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan,
mellan Folkungagatan 21 och 23, denna dels benämns som
område 1. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står
ett garage på en del av ytan, som annars består av naturmark.
Denna del benämns som område 2. Det totala planområdet
är ca 18 400 m2 stort.

gl
in

ngag
a

Planområde
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Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 100
bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med
både hyres- och bostadsrätter. Ambitionen med planen är att
behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, där
förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är
anpassad i skala till den omgivande bebyggelsen och topograﬁn, men med ett modernare formspråk.

Översiktskarta

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och
P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd
för park eller plantering för det aktuella planområdet.

Kommunala beslut
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 201712-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205.
Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan.

Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2017
1:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018

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

Kvarter Marsken längs med Folkungagatan.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet och med
utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både
ﬂerfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade
till terrängen och är placerade för att få lägenheter med
mycket ljus. De ﬂesta utav ﬂerfamiljshusen i området är
byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda
med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om planområdet består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk
stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av 3 punkthus i den södra
delen av planområdet, område 2, och två lameller i den norra
delen, område 1. Punkthusen planeras i 5-7 våningar där
byggnaden i mitten är högst för att följa den intilliggande
kullens form. Punkthusen underbyggs av ett parkeringsgarage, med en gård på taket till garaget. Från gården ska det
vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsgatan samt upp till
kullen.
De två lamellbyggnaderna i den norra delen kommer att
ligga i suterräng med 3-4 våningar åt öster och 5 våningar åt
väster. Likt övriga byggnader i området så kommer den första
byggnaden ligga med gaveln mot gatan, medan den andra
byggnaden är planerad längre ner i slänten mot Borgaresko-

gen. De nedersta planen är avsedda för parkering som angörs
med en infart ner från Folkungagatan. Bredvid infarten ska
en gångstig anläggas för att möjliggöra framkomligheten till
Borgarskogen för allmänheten.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter ann till den funktionalistiska
stil som präglar området, men med ett nutida formspråk. De
planerade husen på Område 1 byggs som lameller, liknande
de som ﬁnns i området idag. Husen har sadeltak likt övriga
hus i området men med en brantare lutning. De planerade
punkthusen på Område 2 blir några våningar högre än
beﬁntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen de
står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar
plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att
följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalismen och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för
att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna.

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet
och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt
snabb utveckling tillföljd av textilindustrins framgångar. I en
ny årsring runt den beﬁntliga staden uppfördes vid den här
tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de modernistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den första
bebyggelsen i området, som främst placerades i anslutning
till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av villor

Område 1

Område 2

DETALJPLAN
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Vy från korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan mot Område 1 med kvarter Drotsen 1 till vänster och Knekten 1 till höger

Samma vy med ny bebyggelse. Taknocken på den nya byggnaden närmast gatan har samma höjd som byggnaden på Knekten 1 som skymtar till höger i bild.
6
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Ynglingagatan sedd från öster med vy över Område 2. Kvarteret Kanslern 1 ligger till vänster i bild.

Samma vy med ny bebyggelse. De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.
DETALJPLAN
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och mindre ﬂerbostadshus i en utpräglad funktionalistisk stil.
Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt större
s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt principen
”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i området år
1986, då ett antal fristående ﬂerbostadshus utmed Folkungagatan kopplades samman genom nybyggnad.

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan,
ﬁnns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås
Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett
antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där
enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt
värdefulla byggnader.

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien
visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/
höstdagsjämning och sommarsolståndet.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen på
område 1 en ökad skuggning för de boende på fastigheten
Knekten 1 kvällstid under vår och höst. Vid samma tidpunkt
skuggar redan idag beﬁntliga hus varandra i området. Vid
sommarsolståndet skuggas sydvästra hörnet av Knekten 1 kl.
17.
I område 2 kan den planerade bebyggelsen medföra en ökad
skuggning för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår
och höst.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer.
Cirka 100 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen
vilket borde innebära en befolkningsökning på ungefär 200
personer.

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen
kommer att medföra en viss ökad skuggning för några av
grannfastigheterna. Idag ﬁnns dock träd där den nya bebyggelsen planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.
Beﬁntliga byggnaders skuggning på varandra i området är
jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen.

Folkungagatan 23
Ny bebyggelse
Folkungagatan 21

Sektion Område 1

Ynglingagatan 16

Ny bebyggelse

Kråkekärrsgatan 13

Sektion Område 2
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Solstudie Område 1

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl
8:00 och höstdagjämning

Midsommar
Sommarsolstånd
kl
8:00

kl 8:00

kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl 13:00och höstdagjämning kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
Våroch höstdagjämning kl 17:00
kl 17:00

Sommarsolstånd
kl 13:00
kl 13:00

Midsommar

Sommarsolstånd
kl 17:00
kl 17:00

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl 13:00och höstdagjämning kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
Våroch höstdagjämning kl 17:00
kl 17:00

Midsommar

Sommarsolstånd
kl 17:00
kl 17:00

Midsommar

Solstudie Område 2

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl
8:00 och höstdagjämning

Midsommar
Sommarsolstånd
kl
8:00

DETALJPLAN

kl 8:00

kl 8:00

Sommarsolstånd
kl 13:00
kl 13:00

Midsommar
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Offentlig service
Offentlig service ﬁnns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4
kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger
direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger
drygt 500 meter österut.

kommer att byggas om i och med planändringen. Illustrationskartan på sidan 13 visar på hur den kommer att se ut
efter ombyggnaden.

Gångtrafik

Kommersiell service ﬁnns likt den offentliga servicen främst
i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet ﬁnns längs
med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med
planförslaget.

Trottoar ﬁnns längs båda sidorna av gatorna i området.
Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp
till Döbelnsgatan. Stigen som idag leder ner till Borgarskogen
kommer att ersättas med ny gångstig. En ny gångstig ska
anläggas över kullen i område 2 i enlighet med illustrationskartan.

Tillgänglighet

Cykeltrafik och cykelparkering

Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen
kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsanpassade.

Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet.
De närmsta cykelvägarna ﬁnns längs med Döbelnsgatan in
mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan
ﬁnns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykelväg bort mot Knalleland.

Kommersiell service

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan,
Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut
ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan.
Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler. För ﬂerbostadshus
behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykelparkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna
ska ﬁnnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska ﬁnnas inom 50
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus.
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Gator
Busslinje
GC-vägar
Järnväg
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om
avståndskraven uppfylls.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150
meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca
250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna traﬁkeras
av linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och
vidare mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje
7 tar en annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om
en ska mot centrala Borås från planområdet så får en åka via
Engelbrektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsgatan och Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7
minuter, medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan
till Södra torget.

förutsättningar enligt parkerringsreglerna. Planen uppfyller
kravet på God tillgänglighet med kollektivtraﬁk vilket gör
det möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att reducera parkeringstalen ytterligare ﬁnns ett antal åtgärdspaket,
t.ex. för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation
bedöms inte påverkas negativt.

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

Biltrafik och bilparkering
Angöring sker från Ynglingagatan, Kråkekärrsgatan och
Folkungagatan. Majoriteten av de beﬁntliga parkeringsplatserna i området ligger längs med gatan. All parkering för
den nya bebyggelsen ska lösas inom kvartersmark, alltså
inom den nya bebyggelsens egna tomter och följa Borås
Stads parkeringsregler. I samband med att korsningen mellan
Ynglingagatan och Folkungagatan byggs om kommer även
den olovliga parkeringsplatsen som ligger på naturmark längs
Ynglingagatan att tas bort och planteras.
Beﬁntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade
traﬁkökningen som förlsaget innebär och bibehålla god
framkomlighet.
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori
och zon.
Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm
BTA för ﬂerbostadshus respektive och 6 platser per 1000
kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen.
Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa

Placeringen av byggnaderna i Område 1 i höjd kräver pumpning av avloppsvattnet, då byggnadernas färdiga golvhöjd
sannolikt kommer att ligga på en lägre höjd än beﬁntlig
förbindelsepunkt.

Dagvatten
Det ska ﬁnnas möjlighet att fördröja dagvatten inom
kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta större
än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. För Område 1
behövs fördröjningsåtgärder oberoende av storleken på de
hårdgjorda ytorna. Fördröjningsmagasin med en effektiv
volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Nya
dagvattenutlopp ska erosionskyddas. Område 2 ansluts till
beﬁntliga dagvattenledningar.
En generell planbestämmelse reglerar att det ska ﬁnnas
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme
Det ﬁnns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.
Transformatorstationen längs Ynglingagatan kommer att
behöva ﬂyttas ca 17 meter nordväst längs med gatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i "Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen" samt Boverkets vägledningshandbok "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk" följas.
Närmaste återvinningsstation ligger på Hornsgatan öster om
Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet.
Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.

DETALJPLAN
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5. Mark
Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse.
Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen
kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter
och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar
på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet.
Vid den södra delen av kullen ﬁnns en sänka med blockig
terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Den norra
delen av planområdet, område 1, utgörs av en sydvänd brant i
Borgarskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung
bokskog i sluttande terräng.
Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området.
Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande
åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs
som natur, beﬁntliga parkeringsplatser samt del av körbana,
ska iordningställas som naturmark.

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgarskogen höga naturvärden, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. Borgarskogen
beskrivs som en skog som främst används för rekreation
och hundpromenader. Sagavallen har besöksvärden, höga
friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling.
Området är ett populärt promenadstråk och uppskattat av
barnen för lek. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går
gröna stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Ett stråk
går genom planområdet och ett stråk går längre söderut vid
korsningen Kråkekärrsgatan och Folkungagatan.

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgarskogen och Sagavallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen
inom planområdet har värden för natur och rekreation men
borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser ﬁnns
inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungagatan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av arteller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive
miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsområdet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen
utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark,
klass 3. Det Gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har
besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det Gröna
stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord
inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering
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Utsnitt av grönområdesplanen.

vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen
har viltstråk identiﬁerats som koppling mellan Borgareskogen
och Tokarpsberg genom aktuellt planområde, både område 1
och område 2.
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden
kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna
utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås.
Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2
kommer att påverka rörelse för människor och djurliv
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

För utförligare beskrivning hänvisas till dokumenten i
utredningen: "PM Geoteknik" och "Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik"(COWI 2017).

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma planområde som exploateringen, men det är en stor fördel att de
genomförs i direkt anslutning till det man vill kompensera.

Vid garaget mot Kråkekärrsgatan inom område 2 har det vid
laboratorieanalys upptäckts diesellukt i jordprover och därför
rekommenderas det att en lokal miljöteknisk undersökning
utförs innan schaktningsarbeten påbörjas. (COWI 2017)

Förorenad mark

Område 1, Borgareskogen, norra delen.
Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en
viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet.
Vid exploatering måste möjligheten att nå naturområdet
säkerställas för både människor och djur. Det är svårt att
kompensera de ekologiska funktionerna och värdena inom
den kvarvarande naturmarken.
Område 2, södra delen.
Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng.
De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och
kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite har
satts. Exploatören kommer att stå för kompensationsåtgärder
utmed Ynglingagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och
utvecklas. När korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan
byggs om kommer ena armen tas bort och planteras samtidigt som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas
bort för att återskapa naturmark.

6. Vatten
Planområdet är beläget drygt 700 meter ifrån Viskan. Planens
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att
området blir översvämmat.

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

Grundvattnets kvalitet
Fornlämningar och kulturminnen
Det ﬁnns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Marken består överst i huvudsak av sandig mulljord, men
även fyllningsmassor förekommer lokalt. Under ytskikten
utgörs jordlagren av friktionsjord på, berg och siltskikt har
påträffats inlagrad i friktionsjorden. Utförd stabilitetsanalys
har visat att åtgärder krävs för att uppnå erforderlig säkerhetsfaktor. Den brantaste delen av slänten i område 1 bör
avschaktas ner till berget och slänten i område 2 läggas i en
lutning om 1:3.
Stora block återﬁnns vid slänt inom Område 2 som behöver
säkras vid schaktarbeten. Inom Område 1 har tre block
identiﬁerats som behöver åtgärdas genom fastbultning och/
eller rensning. Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att
lösa block kan rasa ner. Radonmätning visar att huvuddelen
av området klassas som normalradonmark med undantag
av det nordöstra hörnet av Område 1, som klassas som
högradonmark och kräver utökad radonundersökning innan
byggstart.

DETALJPLAN

Grundvatten klassiﬁceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar
hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas,
vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska
kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomförande

7. Sociala perspektiv
När nya bostäder byggs i anslutning till den beﬁntliga bebyggelsen så ﬁnns det goda möjligheter för en ökad upplevd
trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt
på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad
upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.
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Maximal ljudnivå L AFmax från väg- och tågtraﬁk för Område 1.

Maximal ljudnivå
L AFmax från väg- och tågtraﬁk för Område 2.
&KDOPHUV7HNQLNSDUN*|WHERUJ

5DSSRUWHQInUHQGDVWnWHUJHVLVLQKHOKHWVnYLGDLQWHDQVYDULJYLG*lUGKDJHQ$NXVWLN$%VNULIWOLJHQPHGGHODWDQQDW

ZZZJDUGKDJHQVHLQIR#JDUGKDJHQVH

Ett tillskott av blandade upplåtelseformer och skiftande
lägenhetsstorlekar ger ökad möjlighet för olika grupper av
människor att bosätta sig i området, även om detaljplanen
inte reglerar lägenheternas storlek.

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

8. Störningar på platsen

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området
saknar större vägar med stora traﬁkmängder. Planens
genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan
på MKN för luft.

Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan
som är en led för farligt gods. Bedömningen är att planutformningen inte påverkas av riskerna förknippade med
transport av farligt gods. Entréerna kommer att placeras bort
från järnvägen.

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar.
Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det
rekommenderade skyddsavståndet, men inom 150 meter.
Behov av åtgärder på ventilation och utrymningsvägar ska
stämmas av med räddningstjänsten.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och
därför har en bullerutredning tagits fram.

Luftkvalitet

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller
från traﬁk enligt förordning SFS 2015:216.

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

Förordningens riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent
och 70 dBA maximal ljudnivå, uppfylls inte vid alla de
balkonger som ﬁnns inritade i den föreslagna bebyggelsen. I
vissa fall bör berörda bostäders tillgång till egen uteplats som
klarar riktvärdena kunna lösas med en balkong i ett mindre
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bullerutsatt läge. Det ﬁnns också möjligheter att anlägga
gemensamma uteplatser i markplan som klarar riktvärdena.
För utförligare beskrivning hänvisas till bullerutredningen
(Gärdhagen 2017-04-26).

avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga
ut 2 meter från fasad. Komplementsbyggnader tillåts på
gårdarna mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd

9. Planbestämmelser

För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara
iordninggjord och tillgänglig då balkongerna inte klarar
bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem.

Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR
visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla
områdets gröna karaktär.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit
laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande
bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska
anläggningar.

Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större
än 30 cm på en höjd av 1,10 meter ovanför mark. Detta för
att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls.

Information
Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får bebyggas regleras genom exploateringsgrad och prickad mark som innebär att marken inte
får bebyggas. e000 beskriver hur stor del av marken som får
bebyggas inom respektive egenskapsgräns. Utöver största
byggnadsarea tillåts 65 m2 parkeringsgarage med körbart
bjälklag genom bestämmelsen e2 , detta då det ﬁnns en viss
ﬂexibilitet hur byggnaderna hamnar i förhållande till byggrätten för garage mellan byggnaderna. På prickad mark får inte
marken bebyggas med undantag för komplementsbyggnader
på de platser som inte är markerade med n1 eller f3. Cirklad
mark betyder att marken får byggas under med ett körbart
bjälklag, för att möjliggöra för parkeringsgarage under.

Mark och vegetation
n1 är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvartersmark. Bestämmelsen n 2 har placerats för att säkerställa
att gården på Område 2 anpassas och möter kullens terräng.
n3 betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i dessa
områden i möjligaste mån ska bevaras.

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom
totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som
höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå.
Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan
42-48 grader för att samspråka med beﬁntlig bebyggelse.
Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens
takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. På Område 1
får trapphus och hiss anordnas på den cirklade marken, och
loftgångar med ett maximal djup på 2,5 meter får anordnas.
Mot det gröna släppet på Område 2 tillåts inte balkonger
ovan prickad mark för att bevara öppenheten i släppet och
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Det ska ﬁnnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500
m² ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m² hårdgjord yta ska
anläggas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden.
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga,
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum
ska bli livligare med ﬂer bostäder. Detaljplanen bidrar till
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med
blandade upplåtelseformer.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Två av samhällsbyggnadsmålen som gynnas genom detaljplanen är
»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.
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Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:
»

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

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Behovsbedömning

»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts.

»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det ﬁnnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

I behovsbedömningen har det framkommit att följande
frågor är viktiga att belysa i planarbetet:

En del i planens norra område har klass III, "höga naturvärden" i grönområdesplanen och ska så långt möjligt värnas
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Den nya ÖP:n är på remiss för tillfället, men planen följer
de mål som ﬁnns i den om förtätning av staden, bostäder
i närhet till grönområden och en blandning av hyres- och
bostadsrätter. Bl.a. står det "förtätning innebär inte automatiskt att grönytor går förlorade; tvärtom ﬁnns det goda
möjligheter att kompensera, ersätta eller till och med utveckla
beﬁntliga grönområden i närheten på lämpliga ytor."

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återﬁnns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och
nära kollektivtraﬁk. Grönområden och tysta miljöer värderas,
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

Bostadsbyggnadsprogram
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.

»

Kompensation för förlorad natur

»

Byggnadshöjd

»

Buller från järnvägen

»

Solstudie

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm
1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del
av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna
Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB
Bostäder i Borås.
Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.
Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas att utgöra
den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.
Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet
Norrmalm 1:1.
Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9,
som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering
övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Ansvarsfördelning
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning och att ca 100 nya bostäder kan byggas med blandade
upplåtelseformer.
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Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare
ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och
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Mark som tillfaller Borås Stad
Mark som tillfaller AB Bostäder
Tomtgräns
Ny vägkant

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, ﬂytt av transformatorstation och eventuellt ledningar samt förrättningskostnader regleras i samband med att kommunen och Peab
Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Park

Marsken
9

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.

underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och
natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med
att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på
allmän plats till köparen.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme
samt avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för allmänna
anläggningar för el.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab
Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om
förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.
Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet
kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och
ﬁnansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation
av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark
mm.
En överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas
mellan kommunen och AB Bostäder för att reglera marköverlåtelser mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9
(se bild ovanför).
Marken där transformatorstationen ska placeras kan upplåtas
av kommunen till Borås Elnät genom arrende.

Ekonomi
Grundprincipen för ﬁnansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering.
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norrmalm 1:1 som detaljplanen medför.

DETALJPLAN
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948
upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»

är förenlig med översiktsplanen

»

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

»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2017-04-26).

»

Geoteknisk utredning (COWI, 2017-03-30).

»

Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Jonatan Westlin
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren 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 upprättas 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 illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. 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. Genomförandebeskrivningen 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
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter 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 remissinstanser. 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 Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden 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-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

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 synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen.

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

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till 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.

DETALJPLAN

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens 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 Samhällsbyggnadsnämnden. 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 handläggare så är det bra om ni bokar tid.

23

samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2017/GRN0200 214

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Granskning för
detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m. fl., Borås Stad
BN2016-1090

Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker Detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m. fl. och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden
enligt upprättat förslag.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på
detaljplanen för del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m. fl.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m. fl. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden
ser det som positivt att Hässleholmen förtätas med fler bostäder. Nämnden
vill lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser i ett växande Borås
och behov av trygghetsskapande åtgärder i Fjärdingsparken som ansluter till
skolan.
Behov av fler skolplatser samt ökad trygghet för barn
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser
inom Bodaområdet. Både Fjärdingskolan och Bodaskolan saknar kapacitet
att ta emot fler elever i ett växande Borås. Myråsskolan måste byggas ut så
snart som möjligt för att ta emot elever från Hässleholmen och Boda.
Nämnden har i sin lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling inom Boda
och Hässleholmen och poängterat behov av trygghetsskapande åtgärder för
att förbättra miljö i Fjärdingsparken som ansluter till skolan. I parken kör
det mopeder/motortrafik och området på Hässleholmen är oroligt och
otryggt, då det senaste tiden förkommer kriminalitet i området kring skolan.
Grundskolenämnden har tillskrivit Lokalförsörjningsnämnden och önskat
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Samhällsbyggnadsnämnden
att del av Fjärdingsparken närmast skolan får staket med grindar som kan
stänga av gångvägar så att motortrafik inte kommer igenom.
Bakgrund
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3. Området ligger
utmed Våglängdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Marken i området ägs av
AB Bostäder och Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra en högre
exploatering av fastigheten Hässlehus 3 m.fl. för att möta den stora
efterfrågan på hyresrätter som finns i Borås stad. Stadsdelen har behov av
nya lägenheter och genomförandet av planen bidrar till ett utökat utbud.
Idag rymmer bostadshuset 60 tvårumslägenheter på 50-63 m². Lägenheterna
har en låg standard och omsättningen är extremt hög. De nuvarande 60
lägenheterna monteras ner och cirka 120 nya lägenheter uppförs. Husen ska
erbjuda ett varierande utbud och fungera för olika livssituationer samt vara
av modern standard med god tillgänglighetsanpassning. De nya husen bör
anpassas till befintlig bebyggelse men vara innovativ och variationsrik i val
av material och färg och skapa kontrast till den befintliga repetitiva
strukturen. Inom området finns goda möjligheter att skapa en grön utemiljö
för de boende. Tillskotten av höga byggnader skapar variation av
byggnadsvolymer i jämförelse med den relativt sterila utformningen av
området kring Boda Klint.
Detaljplanen beaktar Boverkets byggregler, vilket innebär att alla byggnader
ska vara användbara och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
I planområdets norra och södra del finns möjlighet till rekreation genom
exempelvis Hässleholmsparkens elljusspår och öppna parkytor. På
Hässleholmen finns ett flertal lekplatser, både kvarterslekplatser och
stadsdelslekplatser. Intill planområdet ligger Hässleholmsparkens lekplats
och multisportarena med tillhörande lekredskap. Inom stadsdelen finns
ytterligare två tillgänglighetsanpassade lekplatser. Ytterligare fem mindre
kvarterslekplatser finns på Hässleholmen varav tre av dem är
tillgänglighetsanpassade.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-10-17.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151)
Granskning

BN 2016-1090

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 3 m.fl. för att möta den stora efterfrågan på
hyresrätter som finns i Borås stad. Det innebär att nuvarande
bostadshus ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar
som rymmer ungefär dubbelt så många lägenheter än vad
gällande plan medger. Planens syfte är även att möjliggöra en
flexiblare användning av bebyggelsen på Boda Klint.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017.

1. Inledning

Kommunala beslut

Planens syfte

Planens syfte är att riva befintlig byggnad inom fastighet
Hässlehus 3 och genom nybyggnation skapa nya hyreslägenheter för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Borås.
Trycket på nya hyresrätter är idag stort i Borås och behovet
ökar med ett stigande invånarantal. Planens intention är även
att möjliggöra en flexiblare användning för att inte begränsa
platsens möjligheter till större variation.

Planområde

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3.
Området ligger utmed Våglängdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Planområdets storlek är ca 2,3 hektar. Området
gränsar till fastigheter som ägs av AB Bostäder, Viktoria Park
och Borås stad. Marken i området ägs av AB Bostäder och
Borås Stad.

Gällande detaljplan

Planområdet omfattas av stadsplanen P 363 som vann
laga kraft 1970. Planen anger att området ska användas för
allmänt ändamål. Idag ägs Hässlehus 3 av AB Bostäder och
innehåller bostäder medan Hässlehus 1 och 2 ägs av Borås
stad och används som serviceboende för äldre.

Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Uppdraget
grundar sig på fastighetsägaren AB Bostäders begäran om
planändring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning om upprättande
av en ny detaljplan grundar sig i att befintlig bebyggelse
har dokumenterade problem med standard och därför kan
ersättas med en ny och tätare exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 7 november 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Inom fastigheten Hässlehus 3 finns idag endast bostäder.
Nuvarande byggnad uppfördes ursprungligen som servicehus
för äldre. När äldreboendet avvecklades 1988 av Borås stad,

3

2

1

5

Planområde
1

Fjärdingskolan

2

Hässlegården

3

Hässle torg

4

Boda klint

5

Hässleholmsparken

6

Bodavallen

4
6

Orienteringskarta för planområdet
4
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köptes fastigheten upp av AB Bostäder. Lägenhetssammansättningen har inneburit många utmaningar och svårigheter
kring att skapa en bra boendemiljö. Huset är ett loftgångshus
i två våningar som är byggt runt en gemensam innegård.
Bostäderna har under lång tid haft låg standard. Brister
hittas främst i byggets grundutförande och konstruktion,
särskilt problem med höga grundvattennivåer. I planens
norra angränsande område är bostadshusen i sutteräng av
typen lamellhus i tre till fyra våningar som är anpassade efter
terrängen.
Inom fastigheterna Hässlehus 1 och 2 ligger serviceboendet
Boda Klint. Bebyggelsen består av två sammanbyggda
byggnader, en högre byggnad på 6 våningar mot Hässlehomsparken och en lägre byggnad på två våningar mot
Våglängdsgatan.

Sutteränghus i tre våningar norr om Hässlehus 3

Ny bebyggelse

Den nya bebyggelsen inom fastighet Hässlehus 3 kommer att
rymma cirka 120 lägenheter distribuerat på fyra punkthus i
åtta till tio våningar. Husen ska erbjuda ett varierande utbud
och fungera för olika livssituationer samt vara av modern
standard med god tillgänglighetsanpassning.
Befintlig bebyggelse inom fastighet Hässlehus 1 och 2 bevaras eller kompletteras. Fastigheten bör i framtiden utformas
med ett varierat ändamål. Bestämmelser har införts för att
skapa flexibilitet och anpassning efter efterfråga/behov.
Konsekvenserna av planförslaget innebär en högre exploatering och större variation av funktioner inom befintliga
fastigheter i närhet av högfrekventa kollektivtrafikstråk.
De flexibla användningsbestämmelser som medger kontor,
detaljhandel, skola, vård och besöksanläggningar kompletterar den enformiga funktionaliteten i området.

Stadsbild och gestaltning

Tillkommande bebyggelse inom fastighet Hässlehus 3
kommer efterlikna bebyggelsen som återfinns i västra
Hässleholmen längs Tunnlandsgatan, där man tidigare byggt
punkthus, i sju våningar som likt planområdet omges av tre
våningar höga lamellhus.
De nya husen bör anpassas till befintlig bebyggelse men vara
innovativ och variationsrik i val av material och färg och
skapa kontrast till den befintliga repetitiva strukturen. Inom
området finns goda möjligheter att skapa en grön utemiljö
för de boende. Tillskotten av höga byggnader skapar variation av byggnadsvolymer i jämförelse med den relativt sterila
utformningen av området kring Boda Klint.

Lamellhus i fyra våningar söder om Hässlehus 3

Historik och kulturmiljöer

Hässleholmen är en stadsdel som utvecklades som en del i
miljonprogrammet, under 60- och 70-talet i Borås. Kraftig
urbanisering och inflyttning från landsbygden i kombination
med arbetskraftsinvandring motiverade ett rationaliserat
bostadsbyggande. Bostäderna präglades av ett standardiserat
byggnadssätt och hög materiell standard. När kvarteret
Hässlehus stod klart 1974 var efterfrågan inte längre lika hög
på nybyggda lägenheter. Textilkrisen under slutet av 60-talet
resulterade i att många förlorade sina arbeten och flyttade
från Borås. Staden har sedan återhämtat sig och nu finns
återigen ett stort behov av nya bostäder.

Bostäder

Idag rymmer bostadshuset 60 tvårumslägenheter på 50-63
m². Lägenheterna har en låg standard och omsättningen är
extremt hög. En ny detaljplan är viktig för att kunna skapa
ett nytt bostadsområde, där boendestandarden kan bli högre.
De nuvarande 60 lägenheterna monteras ner och cirka 120
nya lägenheter uppförs.

Offentlig och kommersiell service

I närområdet finns god tillgång till service, förskolor,
lekplatser, grundskola, äldreboende och idrottsplats. Hässle
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Parkering

Parkering

Parkering

Parkering

Planområde
Stadsbusslinje

Parkering

Busshållsplats
Cykelbana
Blandtrafik

Kollektivtrafik, cykelvägar och parkeringplatser

Torg ligger inom 300 meter från bostäderna. Torget innehåller bland annat matbutik, frisör, bibliotek samt mötesplatser i
form av fritidsgården Hässlehus och Snickarboa, en snickarverkstad för den som vill laga eller tillverka saker.

tillbyggnad ska Borås program kring tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
tillämpas. Även Boverkets byggregler ska beaktas, vilket
innebär att alla byggnader ska vara användbara och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet

Planområdet är platt utan påtagliga höjdskillnader och är
därmed tillgängligt och framkomligt. De nya lägenheterna
kommer att byggas tillgänglighetsanpassade, exempelvis
genom installation av hissar och bidra till att utbudet av
tillgängliga lägenheter i Hässleholmen ökar. Vid ny-, om- och

3. Gator och trafik
Gatunät

Gatunätet utmärker sig genom sin hierarkiska struktur som
kännetecknar miljonprogrammets gatustruktur. Hässleholmen nås via Åsvägen som är stadsdelens huvudgata med
Borås stads generella hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Angöring till planområdet sker via Våglängdsgatan som är
områdets lokalgata. Lokalgatan sträcker från Åsvägens utfart
vidare till gator inom kvarteret i fastigheternas norra del.

Gångtrafik

Stadsdelen Hässleholmen kopplas samman med ett nät av
trafiksäkra gång- och cykelvägar mellan befintlig bebyggelse.
Planområdet omges av gång- och cykelvägar som leds från
Hässleholmen till omkringliggande stadsdelar utan större
Parkeringshus intill planområdet
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påverkan av biltrafik. Söder och öster om planområdet finns
parker och idrottsanläggningar med tydliga gångstråk. Kring
Bodavallen finns tillgång till elljusspår som slingrar sig
genom Hässleholmsparken.

Cykeltrafik och cykelparkering

Tillgången till cykelvägar kring området är mycket bra och
leder hela vägen till centrala Borås. Cykelstråken passerar
Kulturhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och leder i motsatt
riktning till Brämhults idrottsplats. På så sätt är stadsdelen
väl sammankopplad med andra områden i kommunen.

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Intill
området finns Våglängdsgatan 151 med god tillförsel av
kollektivtrafik. Inom 200 meter, på Åsvägen, finns busshållplatsen Fjärdingskolan där bussar avgår mer frekvent.
Tre olika stadsbussar, linjerna 1, 3 och 5 , stannar och går
var femte minut. Restiden till och från Södra Torget i Borås
centrum är 9-15 minuter.

Biltrafik och bilparkering

Enligt Borås stads parkeringsregler resulterar exploatering av
fastighet Hässlehus 3 till ett parkeringsbehov om 200 platser.
I nära anslutning, invid våglängdsgatan finns parkeringshus
som rymmer ca 120 parkeringsplatser. Parkering finns även
inom planområdet och tillgången till parkering anses god.
Borås Stad som är en aktiv part i samhällsbyggandet, ska
verka för att arbetet med parkering i staden inriktas mot att
främja hållbara transporter och god tillgänglighet. Enligt
Borås stads riktlinjer för parkering har planarbetet varit
inriktad mot att hitta lösningar och verka för att brist på
parkering inte hindrar nybyggnation.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Anslutning till befintliga ledningar sker
främst i fastighetens norra gräns. En utbyggnad av ledningsnätet inom fastighet kan bli aktuell.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m 2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Värme

Området har en utbyggd fjärrvärmeledning i fastighetens
västra och norra gräns. Fjärrvärme kommer att anslutas till
befintliga fjärrvärmeledningar.

El, tele och fiber

Planområdet har en god tillgång till Borås stads el och
telenät. Området kommer att anslutas till befintliga el- och
teleledningar.

Avfall

Avfallshämtning sker främst via lokalgatan Våglängdsgatan.
En vändzon möjliggör en säker och tillgänglig avfallshantering för fastigheterna. Den nya bebyggelsen inom fastighet
Hässlehus 3 genererar ett behov av ca 100 m² yta för
sophantering. Dessa kan uppföras inom nya byggnader eller i
komplementhus vid fastighetens nordvästra hörn.

Riksintressen

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

Multisportsarena i Hässleholmsparken

Naturen inpå husknuten

Inga riksintressen berörs.

DETALJPLAN
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Planområde
Grönt stråk
300 meter
500 meter

Megaparken

Dövedalsparken

Fjärdingsparken

Hässleholmsparken

Avstånd till grönområden

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet ligger intill Hässleholmsparken som i Grönområdesplanen klassificerats som klass 2 med mycket höga
värden. Naturen ger kvaliteter till bostaden, en grön lunga
som skapar en varierande, trivsam och intressant utemiljö
för såväl barn som vuxna. Utemiljön är viktig för att skapa
naturliga mötesplatser såsom lekplatser och gångstråk vilket
främjar trygghet och samvaro bland boende och besökande.
Det finns många stadsdelsparker på Hässleholmen. Inom
500 meter kring planområdet nås både Hässleholmsparken,
Fjärdingsparken, Megaparken och Dövedalsparken.
Parkerna skapar viktiga stråk för både djur och människor.
Hässleholmen är ett relativt platt landskap till skillnad från
omkringliggande kuperade terräng. Då stora delar av naturen
är sammanhängande skapas viktiga stråk som fungerar
som spridningskorridorer för djur och växter. Planområdet
kommer inte påverka de berörda grönområdena och bör vid
utformning stötta sambandet mellan olika grönområden
genom exempelvis vegetation och trädplantage för att
förstärka spridningskorridorer.
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Lek och rekreation

I planområdets norra och södra del finns möjlighet till rekreation genom exempelvis Hässleholmsparkens elljusspår och
öppna parkytor.
På Hässleholmen finns ett flertal lekplatser, både kvarterslekplatser och stadsdelslekplatser. Intill planområdet
ligger Hässleholmsparkens lekplats och multisportarena med
tillhörande lekredskap. Inom stadsdelen finns ytterligare två
tillgänglighetsanpassade lekplatser. Ytterligare fem mindre
kvarterslekplatser finns på Hässleholmen varav tre av dem är
tillgänglighetsanpassade.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

Enligt kommunens översiktliga kartering består området
av morän. En geoteknisk undersökning utfördes av Tyréns
2017-06-30 och sammanfattades i en rapport.
Rapporten innehåller beskrivning av befintliga förhållanden,
översiktlig kontroll av sättningar samt förslag på fortsatt
arbete avseende grundläggning och markbelastning. Rapporten innehåller även en radonundersökning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Markmiljöundersökning - sonderingspunkter

Utredning visar att undergrunden varierar med avseende på
förekomst av torv, lagringstäthet och djup till fast botten.
Resultatet visar att tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott råder inom området. Förutsättningar för grundläggning
av föreslagna punkthus bedöms som goda. Dock behövs
kompletterande undersökningar vid respektive hus för att
verifiera undergrunden och val av lämpligaste grundläggningsätt. Uppskattningsvis kan platta på mark användas där
undergrunden tillåter detta i annat fall behövs grundläggning
ner till fast botten, antingen genom urschaktning eller genom
pålar eller plintar. Ingen kontroll av släntstabilitet har utförts
då området ej har förutsättningar för att sådan problematik
ska råda.
Vid eventuella schaktarbeten bör hänsyn tas till lokal
stabilitet. Slänten öster om planområdet är i sitt nuvarande
naturliga tillstånd stabil. Några bergtekniska åtgärder är inte
nödvändiga inför exploatering av planområdet.

låga halter av analyserade ämnen inom de aktuella fastigheterna för känslig markanvändning. För samtliga på jord
analyserade ämnen understiger laboratorieresultatet riktvärdet för KM. Riskklassningen av fastigheterna bedöms som
måttlig och har klassats till riskklass 3.
I två punkter överstiger uppmätta värdet av PAH H riktvärdet för MRR, och i en punkt överstiger uppmätta värdet
av bly och kvicksilver riktvärde för MRR. Eftersom samtliga konstaterade föroreningar understiger analysresultatet
Naturvårdsverkets riktvärde för KM bedöms tillståndet som
mindre allvarligt. Utifrån utförd undersökning bedöms det
inte finnas behov att vidta särskilda avhjälpande åtgärder
inför bebyggelse.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Den radonundersökning som utförts gav inga mätbara
resultat och inga ytterligare åtgärder vidtas.

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

Markmiljö

Miljökvalitetsnormer

En miljöteknisk markundersökning har utförts av Tyréns
2017-06-30. Resultatet från undersökningen visar på relativt
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Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
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myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna.

Lägenheter nära kollektivtrafikstråk bör attrahera andra
socioekonomiska befolkningsgrupper som ger området mer
variation, av såväl socioekonomisk som demografisk karaktär.

Grundvattnets kvalitet

Mötesplatser

Vid första provtagning uppmättes höga värden för arsenik
och bly. Vid en kompletterande provtagning hittades inga
höga värden. Sammanfattningsvis uppmättes varierande halter mellan provtagningstillfällena utan att visa på någon tydlig trend. Sammantaget bedöms den generella föroreningsnivån för grundvattnet som mindre allvarlig. De förhöjda
halterna av arsenik och barium i grundvattnet beror troligen
på naturligt förhöjda halter i berggrunden. Den förhöjda
halten bly i en av punkterna kan bero på att närliggande slänt
är utfylld och att fyllnadsmassorna ger en lokal påverkan på
grundvattnet nedströms slänten.

8. Störningar på platsen

En miljöteknisk undersökning av grundvatten har utförts av
Tyréns 2017-06-30 och kompletterats 2017-09-06. Resultatet
av analyserade prover visar på låga halter för samtliga ämnen
utom arsenik, barium och bly.

Sammantaget bedöms dock de uppmätta halterna i grundvattnet inte utgöra ett hinder för en framtida entreprenad.
Grundvattnet bedöms inte heller leda till en förhöjd risk för
människor eller miljö då det inte används som dricksvatten
och inte bedöms påverka ytvatten. Eventuellt länsvatten som
kan uppkomma under en framtida entreprenad bör provtas
för att få beslutsunderlag till hur vattnet ska hanteras.

Ytvattnets kvalitet

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som till exempel
tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar
som används i bland annat tillverkningsindustrin. Planområdet berörs inte av något vattendrag eller vattenområde och
påverkar därför ej vattnets status.

7. Sociala perspektiv
Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering associeras segregering till avskiljning mellan socioekonomiska
befolkningsgrupper uppdelade i olika geografiska områden.
Stadsplaneringen kan medverka till att minska segregering
genom att skapa en stad där funktioner och människor
blandas i en högre grad, bland annat genom att bygga mångfunktionella, täta bostadsområden med ett brett utbud av
hustyper (t.ex. lägenheter, villor) och upplåtelseformer med
olika hyresnivåer.

Den nya bebyggelsestrukturen skapar öppna rum mellan
punkthusen. Dessa rum ökar platsens tillgänglighet och
skapar utrymmen för möten mellan de boende i närområdet.
Andra mötesplatser kan uppkomma i offentliga rum så som
Hässleholmsparken som ligger i anslutning till planområdet.
Även busshållplatser och entréer ger möjlighet att skapa
trivsamma miljöer för möten, platser som bör utformas med
eftertanke.

Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger drygt 330 meter
från Rv 40 som är en farligt godsled. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
bullerkällor. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. När
det gäller trafikbuller, enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (se sid. 11 ) finns det ingen risk för att riktvärden på
platsen överskrids. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas
på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Planområdet saknar allmän plats.
Stadsdelen Hässleholmen har behov av nya lägenheter
och genomförandet av planen bidrar till ett utökat utbud.
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Bullerkarta (2012) som visar maximala bullernivåer från vägarna.

Planområdesgräns

Bullerkarta (2012) som visar ekvivalenta bullernivåer från vägarna.

Planområdesgräns

Kvartersmark

Kvartersmarken har ändamålet B som står för bostäder, D
för vård, S för skoländamål, H för detaljhandel, K för kontor,
B för besöksanläggning och E för tekniska anläggningar.
Syftet är att skapa en flexibel plan om behovet förändras.
Även komplementbyggnader, så som soprum eller cykelgarage ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser

Fastighetsytan på Hässlehus 3 får byggrätt om en byggnadsarea på 1900 kvadratmeter. Totalhöjden inom planområdet är
angett i högsta totalhöjd över Borås nollplan och är satt till +
182 och +209 meter. Fastigheten Hässlehus 2 får ha bebyg-

DETALJPLAN

gelse som uppnår en byggnadsarea på 4600 kvadratmeter.
Det motsvarar ca 1000 kvadratmeter mer än vad som tillåts
idag. Totalhöjden är satt till +188 respektive +206 meter.
Byggnadshöjderna anses vara rimlig för att passa in i
omgivande bebyggelsestruktur samtidigt som det tillgodoser
möjlighet till att bygga efterfrågat antal våningar.
Område utmarkerat som prickmark säkerställer markens
tillgänglighet för underjordiska ledningar, såsom fjärrvärmeledningar.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025

där service och boende kan integreras. Det skapar en större
samvaro och trygghet där fler ytor skapar naturliga mötesplatser och gemensamma ytor.

Borås Stad antog 2012 Vision 2025 som ett underlag för
kommunens vision- och översiktsplanearbete. Följande
målområden berör exploateringen för Hässlehus 3:

»»

»»

De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbetet nationellet ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål med tillhörande delmål:

Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. På Hässleholmen finns många platser som möjliggör
möten och kreativa evenemang för de som delar intressen
men även utemiljöer som skapar spontana möten och
samvaro för människor i alla åldrar. Planen leder till att fler
kan flytta in i området som i sin tur kan bidra till nya möten
och kunskapsutbyten.
»»

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

För både boende och besökande blir området en attraktiv
miljö som ligger i ett kollektivtrafiknära läge och med
tillgång till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett
miljömedvetet resande.
»»

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

I området finns möjlighet för de boende att njuta av rekreationsmiljöer, som Hässleholmsparken, en park som erbjuder
både möjlighet för motion och rekreation som bidrar till en
godare hälsa.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

»»

Miljömål

God bebyggd miljö: Förtätning sker så att ny bebyggelse
placeras i ett kollektivtrafiksnära läge samt i anslutning
till fjärrvärme.

Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta
med prioriterade områden på lokal nivå. Planområdet ligger
mycket strategiskt i kollektivtrafiksnära läge och underlättar
för boende och besökande att resa miljövänligt. De gröna
miljöerna kring området bidrar till att skapa en hälsosam
livsmiljö där människor kan möta andra vilket skapar en
tryggare miljö. Följande mål berör planarbetet:
»»

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

»»

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

»»

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

Grönområdesplan

Grönområde är ett begrepp för mark i bebyggelse som inte
täcks av hård beläggning eller byggnader. Borås Stad har
en grönområdesplan som vägleder en hållbar förtätning.
Planen ska säkra att bebyggelse och gröna värden samverkar i
framtida utveckling.
Direkt utanför planområdet finns grönområde som har
bedömts som klass 2 på en fyra gradig skala. Det är ett
område som har stor betydelse på lokal nivå då det erbjuder
möjlighet för både rekreation, motion, lek och har en
omväxlande samt stimulerande miljö. Hässlehus 3 har många
goda förutsättningar till naturvärden, tillgängliga inom korta
avstånd som tar mindre än tio minuter att nå från bostaden.

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse utan
att den sociala och yttre miljön försämras

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken

»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet

»»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet

11. Konsekvenser

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk, se innehållsförteckning.

Hässleholmen är en viktig stadsdel för Borås Stad. Kommunen satsar mycket på att skapa en attraktivare boendemiljö

14

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift

Planavgift debiteras inte vid lovärenden som grundas på
denna detaljplan och som utan avvikelse följer planen.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Michaela Kleman			
planchef					
					

DETALJPLAN

Afshin Ghafoori
& Zilka Cosic 		
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-10-02.

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.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankarta
och planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av tillägg till
detaljplanen.
Syftet med planen är att möjliggöraen högre exploatering av
fastigheten för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter
som finns i Borås. Det innebär att nuvarande bostadshus
ersätts med tre till fyra höga punkthus i åtta till nio våningar
som rymmer fler lägenheter än vad som finns i nuläget.
Planområdet omfattas av delar av stadsplan P363 som vann
laga kraft 1970. Denna plan anger att området ska användas
för allmänt ändamål, vilket har varit vårdboende som sedan
omvandlats till boende.

gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Hela planområdet utgörs av kvartersmark, där respektive
fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1 och 2 som
ägs av Borås Stad samt Hässlehus 3 som ägs av AB Bostäder
i Borås.

Fastighetsbildning

Planområdet trafikmatas från Våglängdsgatan. Våglängdsgatan ligger delvis på kvartersmark inom intilliggande fastighet
Hässlehus 7. Borås Stad och AB Bostäder bör tillförsäkra
sig rätten att ta sig till sina respektive fastigheter. Det skulle
kunna ske antingen genom bildande av servitut eller genom
inrättande av gemensamhetsanläggning.

Ledningsrätt

2. Organisatoriska frågor

Hässlehus 1, 2 och 3 belastas alla av ledningsrätt för starkström. I det fall ledningsrätten behöver omprövas på grund
av exploatering krävs förhandling med ledningsägaren.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2016
2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017
3:a kvartalet 2017

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

Genomförandetid

Genomförandetiden 5 (fem) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
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4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Området bedöms kunna anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Dagvatten ska så långt som möjligt
omhändertas lokalt genom fördröjning. Anordningar för
fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska, fram till
anslutningspunkten, utföras och bekostas av respektive
fastighetsägare. Det är Borås Energi och Miljö AB som är
huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Framtida
bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Trafik och parkering

Då det finns befintlig parkering inom planområdet, samt flertalet större parkeringar i närområdet, planeras ingen byggnation av fler parkeringsplatser inom området som omfattas
av planen. Om fler parkeringsplatser skulle efterfrågas finns
utrymme för att bygga sådana inom planområdet samt på
kvartersmark intill som ägs av AB Bostäder.

5. Ekonomiska frågor
Ledningsåtgärder

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och respektive fastighetsägare för
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

Planavgift

Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2017-10-02

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
25 augusti 2016 har ägt rum under tiden 9 november 2016
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning 17
november 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset och på Hässleholmens bibliotek.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
12 remissinstanser och inga sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

1. Yttranden från remisspart
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S1 Kommunstyrelsen	

18

S2 Länsstyrelsen	

18

S3 Trafikverket	
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S11 Miljö & konsumentnämnden

20

S12 SGI
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Den 7 november 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000010). Samrådet ägde rum den 9
november - 18 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:

1. Yttranden från remisspart

»»

Plankartan har ändrats avseende prickmark. En
utökning av egenskapsgräns för planbestämmelsen
prickmark har genomförts.

S1 Kommunstyrelsen

Planbestämmelsen för prickmark har formulerats för att
tillåta byggnation av t. ex. parkeringsplatser.

S2 Länsstyrelsen

»»

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka ut detaljplanen på granskning.

»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning

Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Begäran
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran
om planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
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Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till
detaljplan.

Länsstyrelsen anser att syftet med att förtäta stadsdelen
Hässleholmen med fler bostäder och blandade verksamheter
är motiverat och lämplig. Området och har god tillgång till
kollektivtrafik. Dock påpekas att kommunen behöver en
utförligare redogörelse för frågor som rör hälsa och säkerhet,
särskilt frågan om buller och geoteknik.

Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med bullerkarta som
redovisar ekvivalenta bullernivåer från omkringliggande vägar. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den
översiktliga bullerutredning är tillräcklig då bullernormer
inte överskrids. Planbeskrivningen har kompletterats med en
miljö och geoteknisk undersökning, se planbeskrivning sid 8.

S3 Trafikverket

Trafikverket anser att planbeskrivning kan kompletteras med
en beskrivning av konsekvenserna av detaljplanen, särskilt
gällande ändamålen D, S, C och E. Trafikverket anser även
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att en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) bör göras
vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter.
I övrigt framgår inte vilka bestämmelser som ska anpassas
efter den befintliga bebyggelsen och möjliggöra en flexiblare
användning. Trafikverket anser att planen bör förtydligas
med detta.

Kommentar

En flyghinderanalys har beställts av Samhällsbyggnadsförvaltningen från Luftfartsverket. Planbeskrivningen har
uppdaterats gällande konsekvenserna av planförslaget.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S5 Borås Energi och Miljö

Det behövs ytterliggare U-område inom planområdets
nordvästra och sydvästra del. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² ska fördröjningsåtgärder vidtas.
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100
m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Kommentar

Detaljplanen har kompletterats genom planbestämmelsen om
dagvattenhantering under rubrik byggnadsteknik. En utförlig
beskrivning återfinns i planbeskrivningen under punkten
Teknisk försörjning. Plankartan har reviderats till att innefatta
ett utökat u-område enligt inkomna yttranden.

S6 Borås Elnät

Respektive nytt punkthus som byggs ska vara anslutna med
separata elserviser. Vid nybyggnation vill Borås Elnät bli
kontaktade av exploatören i god tid för utredning av den
kommande effektökningen som beräknas bli av den nya
bebyggelsen.

Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av initiativtagaren.
Borås Stadsnät har optostråk (rör och kablar), som både
passerar planområdet och ansluter till fastigheterna i planområdet. Vid nybyggnation vill Borås Stadsnät bli kontaktade av
exploatör i god tid för att samordna förändringar som krävs
gällande optostråk som ansluter till fastigheter i planområdet
Eventuell flytt av stråk som passerar planområdet bekostas av
initiativtagaren.

Kommentar

Synpunkterna skickas vidare till exploatören.
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S7 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inga egentliga synpunkter, men
vill påpeka det faktum att Hässlehus 2 och 3 har utfart över
kvartersmark med stöd av inskrivna avtalsservitut, medan
Hässlehus 1 saknar formell utfartsrättighet.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin avvägning bedömt
att man vid en ny fastighetsreglering slår samman fastighet
Hässlehus 1 och 2 vilket resulterar i att inskrivna avtalsservitut gäller för båda tidigare separata fastigheter.

S8 Kulturnämnden

Kulturnämnden ser positivt på satsningen på Hässleholmen.
Ersättningen av befintligt bostadhus till mer ändamålsenliga
hus bedöms som motiverat i det här fallet. Kulturnämnden
godtar därmed den föreslagna detaljplanen.

S9 Räddningstjänsten

Närmsta brandpost ligger i planområdets nordvästra hörn. 75
meter till närmsta brandpost överstigs således på flera ställen
i planområdet, inklusive vårdboendet. Räddningstjänsten
anser att en utökning av brandpostnätet behövs för att
uppfylla 75 meter från närmsta brandpost till uppställningsplats för brandbilar. I praktiken påverkas de två södra
punkthusen och Bodaklint.
Punkthusen ska utföras i 8-9 våningar, vilket troligen innebär
att högsta fönsters underkant hamnar över 23 meter från
marken. Därmed kan inte räddningstjänsten tillgodoräknas
som alternativ utrymningsväg. Om byggnaderna inte blir så
höga kommer uppställningsplatser förmodligen att behövas.
Oavsett höjd behövs räddningsvägar fram till husen.
Vägarna fram till husen ska uppfylla krav på räddningsvägar.
Om byggnaderna ska utformas så att räddningstjänsten ska
utgöra alternativ utrymningsväg ska räddningstjänsten kunna
nå samtliga lägenheter via räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen
har goda möjligheter att uppfylla krav på räddningsväg och
uppställningsplats.
Under bygglov tas hänsyn till installation av brandposter och
alternativ utrymningväg/utformning av trapphus för höga
byggnader.

S10 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
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När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc..

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte utformningen av utemiljön, men
synpunkterna skickas vidare till exploatören.

S11 Miljö och konsumentnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Hässleholmen,
Hässlehus 1-3, Våglängdsgatan 151, Borås Stad. Dock bör
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda, tydliggöra och
reglera frågor om parkering, mark och vatten samt grönområde i planhandling eller plankarta inför granskningsskedet.

Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats gällande frågor om
parkering, se även genomförandebeskrivning. Planbestämmelsen för prickmark har formulerats om för att tillåta
byggnation av parkeringsplatser.

S12 SGI

SGI noterar att planbeskrivningen ej tar upp frågor gällande
radon, vilket är en brist. SGI vill påtala att bedömningar
alltid ska göras utifrån planförutsättningar och att geoteknsika säkerhetsfrågor även omfattar ras i berg och jord
inklusive blocknedfall som direkt och indirekt kan påverka
planområdet. Utifrån det underlag som presenteras i detta
skede går det ej att avgöra om slänten mot öster kan utgöra en
risk och detta bör förtydligas i det fortsatta planarbetet.

Kommentar

Se kommentar till S2, Länsstyrelsen.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren 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 upprättas 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 illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. 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. Genomförandebeskrivningen 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.
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Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas
samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna
synpunkter 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 remissinstanser. 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 Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden 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 granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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 synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer detaljplanen
att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga
antagandebeslutet till 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.

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 Samhällsbyggnadsnämnden. 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 handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens 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.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Förslag Läsårstider HT2018/VT2019 per vecka för Grundskoleförvaltningen

Höstterminen 2018
V Datum
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Elever
32 0806 - 0810 Lovdag
Lovdag
Lovdag
Lovdag
Lovdag
33 0813 - 0817 Lovdag
Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag
34 0820 - 0824 Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Läsårsstart
35 0827 - 0831
36 0903 - 0907
37 0910 - 0914
38 0917 - 0921
39 0924 - 0928
Komp.utv/plan.dag
40 1001 - 1005
41 1008 - 1012
42 1015 - 1019
43 1022 - 1026
44 1029 - 1102 Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Lovdag
Lovdag
45 1105 - 1109
46 1112 - 1116
47 1119 - 1123
48 1126 - 1130
49 1203 - 1207
50 1210 - 1214
Terminsavslutning
51 1217 - 1221
52 1224 - 1228 Lovdag
Helgdag
Helgdag
Lovdag
Lovdag
Skoldagar ht
16
16
17
17
16

Lärare
0
0
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
0
82

0
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
0
92

Vårterminen 2019
V Datum
Mån
Tis
Ons
Tors
1 1231 - 0104 Lovdag
Helgdag
Lovdag
Lovdag
2 0107 - 0111 Komp.utv/plan.dag Terminsstart
3 0114 - 0118
4 0121 - 0125
5 0128 - 0201
6 0204 - 0208
7 0211 - 0215 Lovdag
Lovdag
Lovdag
Lovdag
8 0218 - 0222
9 0225 - 0301
10 0304 - 0308 Komp.utv/plan.dag
11 0311 - 0315
12 0318 - 0322
13 0325 - 0329
14 0401 - 0405
15 0408 - 0412
16 0415 - 0419 Lovdag
Lovdag
Lovdag
Lovdag
17 0422 - 0426 Helgdag
18 0429 - 0503
Helgdag
19 0506 - 0510
20 0513 - 0517
Komp.utv/plan.dag
21 0520 - 0524
22 0527 - 0531
Helgdag
23 0603 - 0607
Helgdag
24 0610- 0614
25 0617 - 0621 Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Komp.utv/plan.dag Lovdag
Skoldagar vt
18
21
19

19

Tot

36

34

37

36

Fre

Elever

Lärare
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0
4
5
5
5
5
0
5
5
4
5
5
5
5
5
0
4
4
5
5
4
3
3
5
0
96

0
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
4
4
5
5
5
3
3
5
3
102

35

178

194

Lovdag

Lovdag

Helgdag

Lovdag
Lovdag
Läsårsavslutning

Lovdag

Sida
1(2)

BESLUT
2017-10-26

Dnr 2017/GRN0204 610

Grundskolenämnden

Utveckla och fördjupa det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Nämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att i dialog med de
fackliga organisationerna utveckla och fördjupa det systematiska arbetsmiljöarbetet
samt om så krävs vidta fortbildande insatser.
Ärendet
Arbetsmiljön är en helt avgörande fråga i alla typer av verksamheter. Om arbetsmiljön är undermålig är det lätt att trivseln och arbetsglädje går förlorad. I Grundskolenämndens verksamhet är arbetsmiljön avgörande för såväl personal som elever. Vid samtal nyligen med de fackliga organisationerna framkom synpunkter på
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts i skolorna och av Grundskoleförvaltningen. De synpunkter som nämndes var bland annat att påtalade brister i arbetsmiljön ute på skolorna inte tas om hand och åtgärdas, samt att det i övrigt finns
brister i systematiken i arbetsmiljöarbetet.
Det är mycket viktigt att ständigt arbeta med arbetsmiljön i dialog med de fackliga
organisationerna. Det är också mycket viktigt att det finns tydliga och väl fungerande rutiner för hur brister i arbetsmiljön skall tas om hand och åtgärdas.
Samverkan

Information på FSG 2017-10-17.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

BESLUT
2017-10-26
Grundskolenämnden

Per Carlsson (S)
Ordförande
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BESLUT
2017-10-26

Dnr 2017/GRN0205 610

Grundskolenämnden

Fortbildning och kompetensutveckling
Nämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Grundskolenämnden ger Grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
program med olika typer av fortbildande insatser som kan erbjudas lärare.
Ärendet
Inom alla yrken finns behov av fortbildning och utveckling. Läraryrket är inget
undantag. Att få fortbildning, utveckling och fördjupning i sitt yrke är inte enbart
viktigt för de enskilda individerna utan är också en förutsättning för att verksamheten skall hålla en hög kvalitet. Det är också ett led i arbetet med att vi skall vara
en attraktiv arbetsgivare. På lärarområdet är det lite si och så med hur mycket
kompetensutvecklande insatser som erbjuds medarbetaren. Det är lätt att tänka sig
många områden inom en lärares vardagliga arbetssituation som är så svåra och
utmanande att fortbildning kan vara både önskvärt och nödvändigt. Exempel skulle
kunna vara lärarledarskap i klassrummet, konflikthantering, digitalisering eller hur
man i övrigt kan utveckla undervisningen. Det skulle vara önskvärt att ha ett utbud
av fortbildande insatser som kan erbjudas lärare. Dessa skall vara en naturlig del i
utvecklingssamtalen mellan lärare och rektor.
Samverkan

Information på FSG 2017-10-17.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Initiativärende Grundskolenämnden

2017-10-26

Mätning av progression med hjälp av nationella prov
Lärandet är skolans viktigaste uppgift. Det är på tiden att vi i Borås börjar mäta hur mycket
eleverna lär sig - progressionen. Tekniken finns redan, används i vår omgivning och behöver inte
orsaka merarbete för skolorna.
Kommunfullmäktiges indikatorer för skolan är ofullständiga ifråga om att mäta lärandet.
Visserligen finns det två betygsbaserade mått - andel behöriga till gymnasieprogram och
meritvärde i årskurs 9. Men betyg mäter bara nivå och blir därigenom en trubbig indikation på
lärandet. Resultaten beror av en rad yttre faktorer såsom andelen nyanlända, strömmar till och
från friskolor, varierande årskullar, betygsinflation m.m. Fullmäktiges övriga skolmått handlar om
trygghet och förväntningar.
Att sätta höga betyg på elever som har höga kunskaper från början är inte en lika stor utmaning
som att höja kunskaper hos elever som startar på en låg kunskapsnivå. Vidare har
Grundskolenämnden som inriktning att skolorna, med rektorn i spetsen, ska ges vida ramar att
själva styra över sin undervisning. En frihet under ansvar! Men hur vet vi om en skola gör bra
ifrån sig eller inte? Hur säkerställer vi att varningslamporna lyser tidigt om en skola utvecklas i fel
riktning? Samtidigt, hur når denna information fram till nämnden?
Svaret är att vi behöver börja mäta hur bra varje skola lär ut kunskaper - helst ned på klass- och
individnivå.
Vi är positiva till att mäta progression i skolorna på ett sådant sätt att nämnden kan ta del av den.
Internationella Engelska Skolan har redan tagit fram enkelt ett sätt som bör tjäna som
utgångspunkt. Nationella prov görs som bekant i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 6 och 9 erhåller
eleverna dessutom ett provbetyg från F till A. Genom att statistiskt följa samma elever och se hur
många procent av dem som nådde betygen A-C i årskurs 6 respektive i årskurs 9 går det att följa
deras utveckling i svenska, engelska och matematik. Resultatet kallar Engelska Skolan för
skoleffekt.
Exempel: Säg att 18 % av eleverna i årskurs 9 på en högstadieskola hade betygen A-C i svenska
och att 10 % av samma elever hade betygen A-C i årskurs 6, då blir skoleffekten i svenska +8 %.
I den statistiska sammanställningen behöver viss gallring göras. Endast de elever som gjorde
nationella proven i både årskurs 6 och 9 kan tas med och en gräns för de elever som nyligen bytt
skola innan nationella provet i årskurs 9 måste införas.
Engelska Skolans mätmetod beaktar enbart toppbetygen A-C, vilket är en svaghet. Vi kan inom
Borås Stad utveckla detta genom att mäta både skoleffekt A-C och skoleffekt A-E. Med
skoleffekt A-E avser vi att man jämför hur många procent av eleverna som nådde betygen A-E
på nationella proven i årskurs 9 i förhållande till årskurs 6 – det vill säga hur många procent fler
elever som når målen i årskurs 9 än i årskurs 6. Genom att komplettera med skoleffekt A-E bör
minst ett av måtten på skoleffekt vara relevant för varje skola.
Vi är medvetna om att de genomsnittliga resultaten på riksnivå för de nationella proven varierar
mellan åren och att uppgifternas svårighetsgrad inte alltid är exakt de samma. Men detta påverkar
inte möjligheten att använda skoleffekt som mått för att jämföra skolor och klasser eftersom
berörda elever har gjort samma prov. Vidare kan man statistiskt hantera detta om man önskar ha
noll som normalvärde.
Förslag till beslut:

Initiativärende Grundskolenämnden

2017-10-26

- Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för mätning av progression mellan
årskurs 6 och 9 med hjälp av nationella prov i alla Borås stads skolor.

För Allianspartierna
Martin Nilsson (M)
Ulf Sjösten (M)
Birgit Wahlgren (L)
Jan Idehed (C)
Åke Ekvad (KD)

Anmälningsärenden 2017-10-26
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
b) Beslut i Tekniska nämnden 2017-08-31; Initiativärende från Alliansen Skolskjuts ska
finnas för alla elever i Borås, Dnr 2017/GRN0183 600
c) Beslut från Skolinspektionen Anmälan om kränkande behandling vid
Kristinebergskolan, Dnr 45-2017:4070, Dnr 2017/GRN0151 606
d) Beslut från Skolinspektionen om anmälan gällande skolsituationen vid
Byttorpskolan. Dnr: 41-2017:5226, Dnr 2017/GRN0159 606
e) Anmälan till Skolinspektionen: mottagande i grundsärskola i Borås,
dnr 41-2017:7057, Dnr 2017/GRN0186 606
f) Personuppgiftsbiträdesavtal för projektet: ”Socialt utfallskontrakt - Modell för tidiga
insatser för minskade sjukskrivningar"
g) Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om skolsituation för en före detta elev vid
Daltorpskolan, dnr 41-2016:8738, Dnr 2017/GRN0018 606
h) Anmälan till Skolinspektionen avseende skolsituationen för en elev vid
Erikslundskolan Dnr 41-2017:6856, Dnr 2017/GRN0189 606
i) Anmälan till Skolinspektionen gällande elevens skolsituation vid Fjärdingskolan
dnr 41-2017:7972, Dnr 2017/GRN0192 606
j) Borås Stad - Huvudmannens redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med
anledning av Skolinspektionens kritikområden gällande Fritidshem
Dnr: 43-2016:4671, dnr 2017/GRN0193 609
k) Borås Stad - Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Skolinspektionens kritikområden gällande Förskoleklass och Grundskola,
dnr 2017/GRN0194 609
l) Borås Stad - Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Skolinspektionens kritikområden gällande Grundsärskolan, Dnr: 43-2016:4676

dnr 2017/GRN0195 609
m) Beslut i Tekniska nämnden; Initiativärenden: Extra passagerare i skolbussarna.
Dnr 2017/GRN0184 003
n) Svar från Skolinspektionen avseende Viskaforsskolan: Uppföljning av beslut om att
lämna anmälan till Borås kommuns klagomålshantering, Dnr 2017/GRN0182 606
o) Svar från Skolinspektionen gällande föreläggande vid vite avseende elevs rätt till
utbildning Dnr: 43-2016:4676, Dnr 2017/GRN0075 606
p) Anmälan till Skolinspektionen avseende CFL, Dnr 41-2017:8037,
Dnr 2017/GRN0201 600

Delegationsbeslut 2017-10-26
Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
lägger dessa till handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-09-18—
2017-10-26, Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 2017-09-18—2017-10-26
Dnr 2017/GRN0072 600
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden september 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-09-18—2017-10-26
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§, nr 2-3
6. Personal
Övriga delegationsbeslut
7. Avslagsbeslut skolskjuts september 2017 Dnr 2017/GRN0053

