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Magnus af Klint
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Budgetuppföljning per april, tertial 1, 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna rapporten samt översända densamma till Kommunstyrelsen.
Överföra 0,6 mkr ur nämndens buffert till särskolan för en utökad placering.
Ärendet i sin helhet
Tertialrapport nr 1/2018 innebär en delrapportering av KF- och
nämnduppdrag, lägesbestämning av indikatorer och hantering av risker samt en
avstämning av ekonomin.
Generellt präglas verksamheten av den expansion som den elevutökning som
kommer att prägla verksamheten under en överskådlig framtid enligt stadens
befolkningsprognoser. Det får effekt för rekrytering, lokaler och alla interna
processer som hanterar en utökad verksamhet.
Av KF och nämnduppdrag anses merparten var genomförda och återstående
planeras genomföras under hösten.
Avstämningen av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och
lägesrapportering för de moment som följs upp månadsvis och i tertial 1 samt
åtgärder för områden där nämnden angett en hög riskbedömning.
Det ekonomiska utfallet för perioden är ett mindre överskott vilket i huvudsak
beror på rekryteringsproblem inom elevhälsan. Där genomförs nu en
omorganisation och intensifiering av rekryteringsarbetet. Helårsprognosen
anger ett utfall i ekonomisk balans.
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 1, 2018 för Grundskolenämnden.
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1. Kommunstyrelsen.
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1 Inledning
Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt i
skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner fortsätter. Det har initierat
en hel del översyner av arbetsrutiner och uppdatering av IT-verktyg. Detta arbete fortgår under året.
Arbetet utifrån den kritik som Skolinspektionen framfört har krävt stora insatser av både kortsiktig och
mer långsiktig karaktär. Dessa har fått prioriterat och Kommunstyrelsen har löpande informerats.
Den demografiska utvecklingen ställer krav på kapacitetsutbyggnaden och nämnden behandlar i juni sin
årliga lokalplan. Att alla planerade projekt för perioden 2019-2022 blir genomförda är nödvändigt och
Lokalförsörjningsförvaltningens beslut att ställa Björkängsgymnasiets nuvarande lokaler i Samariten till
Grundskolenämndens förfogande inför HT19 kommer underlätta genomförandet.
Elevhälsans rekryteringssituation har under en länge tid varit mycket besvärlig som tidigare rapporterats
och kommenteras i periodutfallet. En organisationsöversyn är snart genomförd och satsningar för att
underlätta genomförandet kommer initieras i Budget 2019:1.
Ekonomin efter fyra månader är ett överskott om 7,3 mkr. Exkluderas rekryteringsproblem är
överskottet 3,5 mkr. Prognosen är enligt fastställd budget utifrån utgångspunkten att pågående
rekryteringsarbete kommer få effekt under resten av året och att skolorna arbetar med att öka antalet
behöriga lärare till hösten förväntas få genomslag i ekonomin.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Antal genomförda
medborgardialoger.

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

1

2

0

Antal genomförda medborgardialoger.
Nämnden har ej genomfört någon medborgardialog. Diskussion om form och innehåll förs
kontinuerligt i presidiet.
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Grundskolenämnden ska utreda vilka
skolor som särskilt behöver extra resurser
för att öka elevernas måluppfyllelse och
avsätta 6 miljoner kronor för att stärka
dessa skolor.

Genomfört

Resurser är fördelade till de mest utsatt
skolorna inom ramen för KAL-satsningen.

Grundskolenämnden får i uppdrag att
initiera arbetet med att bygga en ny
centralt belägen grundskola.

Genomfört

GRN tog ställning till detta i den lokalplan
som antogs juni 2017. Ärendet har
därefter behandlas av LFN i deras
lokalplan och slutligen av KF i Budget
2018.

Under 2017 ska grundskolenämnden gå
från planering till praktik i att starta ett
tolerans- och värdegrundsarbete, liknande
det som fanns tidigare under namnet ”Bra
kompis”. Minst två skolor ska omfattas av
försöket.

Genomfört

Under hösten 2017 genomförde två skolor
resor med sina elever i åk 9 till Auschwitz.
Syftet med resorna var att ge eleverna
ökade kunskaper och erfarenheter om
förintelsen. Vid sammanträde i april 2018
fattade Grundskolenämnden beslut om
inriktningen för detta värdegrundsarbete i
framtiden. Planen är att
elevrepresentanter från alla
högstadieskolor ska delta i resorna för att
sedan kunna förmedla upplevelser och
kunskaper till övriga elever tillsammans
med sina lärare. Nämnden har även gett
inriktningen att arbetet med fördel sker i
samverkan med fritidsgårdar,
kulturinstitutioner, ungdomsråd, föreningar
med flera.

Grundskolenämnden får i uppdrag att se
över den rapportering nämnden ska avge,
i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Genomfört

Förvaltningen har som ett resultat av det
övergripande systematiska
kvalitetsarbetet tagit fram en plan för
rapportering till nämnden. Fyra
kvalitetsrapporter per år: Nationella
jämförelser (februari), Värdegrund (maj),
Undervisningens kvalitet och resultat
(oktober), samt Fritidshem (december).

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta
fram formerna för ett sökbart bidrag till
föreningar som erbjuder läxhjälp.

Ej genomfört

Detta uppdrag planeras att genomföras
under hösten 2018.
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Lärare ska inom ramen för det skollyft
som beslutades i budget 2015 även
kunna ges möjlighet till
kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.

Genomfört

De särskilt avsatta medlen för
kompetensutveckling har använts till
matematiklyftet, Borås Stads lässatsning,
ämnesträffar för lärare i praktiskestetiska
ämnen som letts av förstelärare, för
förstelärares uppdrag på respektive skola
och för utbildningsinsatser gällande
digitalt lärande. Under höstterminen 16
genomfördes dessutom slöjdlyftet, leddes
av förstelärare. Projektet Tidiga insatser
för ökad skolnärvaro genomförs och
beräkas vara avslutat under 2018. Lärare
har tack vare lärarlyftet getts möjlighet att
kompetensutvecklas inom SvA och
Specialpedagogik med bibehållen lön på
80% som staten bekostat.

Under 2017 ska Grundskolenämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
införa digital elevakt.

Genomfört

Avtal för digital elevakt för
grundskoleförvaltningen är klar. Införande
av elevakten och utbildningsinsatser sker
våren 2018

Grundskolenämnden uppdras inleda
spetsutbildning i matematik på en av de
kommunala högstadieskolorna.

Genomfört

Uppdraget är under planering och enligt
tidsplanen startar genomförandet under
höstterminen 2018. Det är vid Särlaskolan
som denna utbildning ska genomföras
och starten kommer att vara med elever i
årskurs 7.

Grundskolenämnden uppdras införa aktivt
och obligatoriskt skolval med gemensam
kö.

Genomfört

Uppdraget är genomfört. Beslut om
elevers skolplaceringar i förskoleklass,
årskurs 4 och årskurs 7 läsåret 2018/2019
är tagna. Under vårterminen 2018 och
första delen av höstterminen 2018
genomförs utvärdering och planering inför
nästa omgång av skolvalet.

De nämnder som berörs av barns och
ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning samverka
för att erbjuda elever med AST
sammanhängande stöd under
utbildningen – en röd tråd – genom hela
skolsystemet.

Genomfört

Gemensam plan för kompetensutveckling
på Gymnasieskolan, Grunskolan och
Förskolan om elever med AST är
framtagen. Återkommande utbildningar
kommer att ske från och med vårterminen
2018. utbildning arrangeras våren 2018
inbjudan är utskickad

Varje grundskola i Borås ska avsätta en
summa pengar som ställs till elevrådets
fria förfogande, som en del i arbetet med
att öka elevers möjlighet till verkligt
inflytande över sin arbetsplats.

Genomfört

Alla skolor avsätter en summa pengar
som elevrådet får disponera för olika
ändamål. Elevrådet involveras i sin skolas
utvecklingsarbete; de aktiviteter som
organiseras ingår i skolans
utvecklingsplan.
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis
ska återinföras i Borås Stads grundskolor.

Genomfört

Under hösten 2017 genomförde två skolor
resor med sina elever i åk 9 till Auschwitz.
Syftet med resorna var att ge eleverna
ökade kunskaper och erfarenheter om
förintelsen. Vid sammanträde i april 2018
fattade Grundskolenämnden beslut om
inriktningen för detta värdegrundsarbete i
framtiden. Planen är att
elevrepresentanter från alla
högstadieskolor ska delta i resorna för att
sedan kunna förmedla upplevelser och
kunskaper till övriga elever tillsammans
med sina lärare. Nämnden har även gett
inriktningen att arbetet med fördel sker i
samverkan med fritidsgårdar,
kulturinstitutioner, ungdomsråd, föreningar
med flera.

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas
av en skola i varje stadsdel och därefter
utvärderas.

Genomfört

Konceptet "Gående skolbuss" är sedan
tidigare under stadsdelsorganisationen
prövat och utvärderat i flera skolor.
Slutsatser är dragna. Resultaten är också
sedan tidigare redovisade till
Kommunstyrelsen. Grundskolenämnden
anser i och med detta att uppdraget är
genomfört, och att inga fler försök
behöver göras.
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Uppdrag
Grundskolenämnden får i uppdrag att
utreda former för närmare samverkan
mellan skola/fritidshem och föreningslivet.

Status T1 2018
Genomfört

Kommentar
Grundskoleförvaltningen har inom ramen
för Överenskommelsen och i samarbete
med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
utrett former för samverkan med idéburna
organisationer under 2017. Detta har lett
till att


IF Elfsborgs Framtid Tillsammans
och Borås Stad träffat ett IOP
med syfte att förebygga och
förekomma utanförskap bland
barn och unga, på skolor och
fritidsgårdar på
Hässleholmen/Hulta, Norrby,
Sjöbo och Kristineberg/Göta,



flera skolor idag har ett ettablerat
samarbete med RFSL gällande
normkritisk undervisning,



Sjöboskolan har initierat ett
samarbete med Sports For You
(SISU), som erbjuder
friluftsaktiviteter under
genomförande och rättning av
Nationella Prov,



Sjöboskolan och Särlaskolan har
initierat ett samarbete med
Kvinno- och Tjejjouren med syfte
att förebygga utanförskap,
sexuella trakasserier och
hedersrelaterat våld bland flickor
och pojkar åk 5-9.
GRF och FoF utreder också hur
föreningar skulle kunna få stöd att söka
medel hos Skolverket för att erbjuda
läxhjälp.
Elever i grund- och gymnasieskolan ska
erbjudas möjlighet till ledighet för att fira
de stora högtidsdagarna i den religion
man bekänner sig till. Berörda nämnder
ska ta fram gemensamma regler när det
gäller ledighet vid stora religiösa högtider.
Inriktningen ska vara att ledighet beviljas
vid sådana tillfällen upp till några gånger
per läsår.

Delvis
genomfört

Ärendet är under handläggning och
tidsplanen är att det ska behandlas vid
grundskolenämndens sammanträde i juni
2018.

Grundskolenämnden, tillsammans med
Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag
att under 2018 ta fram ett förebyggande
styrdokument mot psykisk ohälsa.

Delvis
genomfört

Möten mellan gymnasiet och grundskolan
är pågående. Utredning är påbörjad som
underlag för att ta fram utkast till
styrdokument.
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2.2.2 Nämnd
Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Förvaltningen uppdras att genomföra ett
försök med tvålärarsystem på en
grundskola.

Genomfört

Tvålärarsystem finns med olika
utformning på flera grundskolor inom
Borås Stad med olika bakgrund och
syften. I dessa fall bedöms arbetssättet
fungera. Däremot bedömer vi det inte
effektivt att genomföra det generellt utan
endast i de fall det finns lokala motiv och
förutsättningar.

Förvaltningen uppdras att utreda lämpliga
koncept för profilering av de kommunala
skolorna.

Genomfört

För att lägga en grund för arbete med
bilden av skolan har grundskolans
rektorer fått omfattande utbildning och
stöd i att arbeta med bilden av deras
skolor. Skolorna arbetar vidare med
bilden av skolan i sina
verksamhetsplaner. Profilering är en viktig
del av att stärka bilden av skolan. Några
skolor har redan profiler, andra har
påbörjat ett profileringsarbete.

Uppdrag till förvaltningschefen efter
skolinspektionens föreläggande om vite.

Uppdrag till Grundskoleförvaltningen i att
ta fram ett program med olika typer av
fortbildande insatser som kan erbjudas
lärare.

Delvis
genomfört

Genomfört

Uppdraget är inte färdigställt i avvaktan på
Skolinspektionens beslut rörande
huvudmannanivå. Rapporten presenteras
i samband med T2/2018.
Behoven av kompetensutveckling utgår
ifrån respektive skolas resultat och behov
för att öka elevernas kunskapsutveckling,
och är därmed unika. I undervisningen i
matematik och med språkutvecklande
arbetssätt i alla ämnen finns det behov på
flera skolor. Varje läsår erbjuds
pedagoger olika typer av
kompetensutveckling för att utveckla
undervisningen med IKT. Andra delar som
finns med i utbudet är bedömning för
lärande och för fritidshem och
förskoleklass.

Uppdrag till Grundskoleförvaltningen att i
dialog med grundskolorna och Västra
Götalands Regionen finna former för
daglig fysisk aktivitet för eleverna.

Delvis
genomfört

Möte och dialog med Fritidfolkhälsoenheten är pågående. Målet är
att ta vara på och utgå från redan
pågående aktiviteter på skolorna.

Påbörja arbetet med att ta fram en plan
för arbetet med fortbildning och
kompetensutveckling av lärare.

Delvis
genomfört

Behoven av kompetensutveckling utgår
ifrån respektive skolas resultat och behov
för att öka elevernas kunskapsutveckling,
och är därmed unika. I undervisningen i
matematik och med språkutvecklande
arbetssätt i alla ämnen finns det behov på
flera skolor. Varje läsår erbjuds
pedagoger olika typer av
kompetensutveckling för att utveckla
undervisningen med IKT. Andra delar som
finns med i utbudet är bedömning för
lärande och för fritidshem och
förskoleklass.
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Söka samverkan med övriga berörda
förvaltningar för att få bort torftiga
skolgårdsmiljöer.

Genomfört

Dialog pågår med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritidsoch folkhälsoförvaltningen samt Tekniska
förvaltningen.

Med utgångspunkt i den analysen av
Skolinspektionens kritik som nu görs,
rapportera till nämnden kvartalsvis med
det förebyggande arbetet som görs.

Genomfört

Rapportering om åtgärder baserat på
Skolinspektionens kritik görs vid varje
nämndmöte.

Utreda hur skolornas vaktmästarfunktion
kan knytas närmare respektive skola.

Genomfört

Under 2017 genomfördes ett
organisationsarbete så att förvaltningens
17 vaktmästare fördelades på 11 rektorer.
Vaktmästarna stödjer både skola och
förskola. Organisationen har inför 2018
utvärderats. Utvärderingen visar på några
önskvärda förändringar. Områden som
behöver utvecklas är samordning och
stöd vid arbetstoppar och sjukdom. Även
indelningen i de geografiska områdena
behöver ses över bl. a. beroende på att
nya skolor och förskolor har tillkommit.
Övergripande pågår arbetet med att se
över möjligheten att samla allt
vaktmästarstöd närmare skolorna.

Säkerställa att CFL:s verksamhet håller
en fortsatt god kvalitetsnivå.

Genomfört

CFL har inför 2018 och fortsatt under
våren arbetat aktivt med kvalitativa
effektiviseringar både inom administration
och verksamheten till skolorna.
Administrationen har kvalitetssäkrat
strukturer, rutiner, planer samt styrning
och ledning. Kartläggningsenheten har
utvecklas sitt arbete gällande kartläggning
av nyanlända och stödet till mottagande
skolor när eleven går från kartläggningen
på CFL till sin blivande hemskola.
Studiehandledare har genomgått
högskoleutbildning och har efter det
erbjudits tillsvidareanställning.
Personalkompetenser såsom
språkbehörighet har setts över för att
säkra kvaliteten och möjligheten att
erbjuda alla språk.

Bevaka och driva på processen kring
förstudierna för de fyra förstudieprojekt för
Borås Stads skolor som är upptagna
i KF’s Budget för 2018:2 och fortlöpande
återrapportera till nämnden.
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Uppdrag
Under 2018 ge de kommunala skolorna
möjligheter att erbjuda elever mer rörelse
under skoldagen. Förvaltningen får vidare
i uppdrag att ta fram en plan för
genomförandet och återrapportera till
nämnden.

Under 2018 utreda om det föreligger
behov av undervisning i finska och om det
visar sig att det gör det så föreslå lämpliga
skolor.

Status T1 2018
Genomfört

Delvis
genomfört

Kommentar
Ett möte med Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen är planerat, med
syfte att ta vara på och vidga redan
pågående aktiviteter till flera skolor:


Puls för lärande genomförs
dagligen idag som extra rörelse i
flera årskurser på Dalsjöskolan,
Rångedala-/Äsperedskolan,
Ekarängskolan och
Sandaredskolan.



En arbetsgrupp bestående av
representanter från GRF och FoF
har bildats med syfte att planera
extra aktiviteter på samtliga skolor
lå 18-19 med fokus på friidrott.
Dessa aktiviteter ska vidare
betraktas i ljuset av att Borås
anordnar Junior EM i friidrott i juli
2019.



From ht 18 kommer GRF i
samarbete med FoF att anordna
avgiftsfri vattenvaneträning för
samtliga elever i förskoleklassen i
Borås.



From ht 18 kommer GRF i
samarbete med FoF att anordna
extra simundervisning för elever
med mycket låg simkunnighet i åk
4-9.

Utifrån att Borås är Finskt
förvaltningsområde finns beslut att elever
ska erbjudas förstärkt
modersmålsundervisning på Myråsskolan.
Detta har verkställts genom att CFL har
bekostat en 40-procentig tjänst. Detta
fungerar väl. Då inte alla elever som
önskat plats på Myråsskolan i Skolvalet
fått plats i första rundan, har frågan lyfts
om möjligheten till förstärkt
modersmålsundervisning på fler skolor.
Uppdraget att utreda hur detta ska
fungera framöver planeras att genomföras
under höstterminen 2018.

Under 2018 se över möjligheten att utöka
antalet studiecoacher och lärarassistenter
samt utreda hur utfallet hittills har varit för
dessa.

Genomfört

I samband med budget 2019 utreds
utfallet samt möjligheten till utökning ses
över.

Inventera ytterligare behov utöver de två
försöksverksamheter med två grupper om
särskilda undervisningsgrupper samt
återkomma till nämnden om vilka krav
detta kan ställa på verksamheten.

Genomfört

Inventering är genomförd. Kartläggning av
elevgrupper finns sedan tidigare.
Arbetsgrupp är utsedd och kallad
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Intensifiera arbetet mot
främlingsfientlighet, rasism och intolerans,
upprätta en plan för genomförandet samt
återrapportera till nämnden senast vid
aprilsammanträdet.

Delvis
genomfört

Detta uppdrag genomförs inom ramen för
det gemensamma arbetet med skolornas
verksamhetsplaner under läsåret
2017/2018. Under rubriken Trygghet,
studiero och åtgärder mot diskriminering
och kränkande behandling beskrivs
respektive skolas arbete inom detta
område. Skolornas verksamhetsplaner
ska vara färdigställda i juni 2018.
Grundskoleförvaltningen har deltagit i
arbetet för Romsk inkludering under
läsåret 2017/2018, där Borås Stad är en
av de utsedda utvecklingskommunerna.
Klasser i mellanstadiet och högstadiet i
sju grundskolor har fått en föreläsning
under en timme av en person med romskt
ursprung. Föreläsningen har innehållit
romers historia, kultur och situation.

Snarast påbörja arbetet med att ta fram
en strategisk plan där behov, åtgärder och
tidsplan finns som ett underlag för de
kommande årens budgetarbete.

Genomfört

Nämnden fattade beslut i april om att
inrätta en särskild
budgetberedningsgrupp.

Att bereda ett svar till nämnden angående
Initiativärende: Säkerställ en ren och
hälsosam skolmiljö.

Genomfört

Svaret redovisades på aprilnämnden
2018.

Belysa erfarenheterna i stort, analysera
implementeringen av de
tillämpningsregler som nämnden beslutat
och vilka eventuella misstag som begåtts
och varför samt vilka åtgärder
förvaltningen nu vidtar och avser vidta
med anledning av erfarenheterna hittills.
Kostnader för skolskjuts som är relaterade
till skolvalet ska redovisas.

Delvis
genomfört

Förvaltningen har planerat för en
genomlysning av erfarenheter bl a kring
implementering av tillämpningsregler,
samt ge förslag på förändringar som
bedöms nödvändiga att vidta, i syfte att
förbättra kvaliteten.

En plan för rekrytering av personal tas
fram och återrapporteras till nämnden
senaste i maj med utgångspunkt från en
grundlig behovsanalys. Elevhälsans
placering inom grundskoleförvaltningen
och organisatoriska uppbyggnad ska
utredas i avsikt att ge alla elever adekvat
stöd av elevhälsan.

Delvis
genomfört

En arbetsgrupp har tagit fram förslag på
elevhälsans placering och organisation.
Förslaget presenteras för nämnden i maj.
Rekryteringsplan kan tas fram efter
beslutad organisation.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.
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Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

42,8

50

45,3
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Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-mars
2018. Målvärdet är inte uppnått. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för
livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten fortsätter att arbeta
med en matsedelsplanering som främjar en ökning av andelen ekologiska livsmedel för att därigenom
förbättra utfallet.

2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Status T1 2018
Genomfört

Kommentar
All berörd personal har informerats om
uppdraget.

2.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

-

6,5

5,5

6,6

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

-

61,2

50

56,2

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

-

34,2

40

31,9

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
1. = Är målvärdet uppnått?
2. = Vad kan ha påverkat att vi nått/inte nått målvärdet?
3. = Trend de senaste åren, tillbakablick
4. = Vilka åtgärder planeras för att förbättra utfallet?
-------------------------------------------------------------------------------1.Utfall 6,6. Målvärdet 5,5 är inte uppnått.
2. Årets influensa har varit besvärlig. Även magsjuka har bidragit till utfallet.
3. Trendmässigt så brukar det vara en sjukdomstopp under slutet av januari till början på mars.
4. Verksamhetsområde skola 1 - 4 samt elevhälsa kommer att, genom projektet "positiv rörelse", titta
på insatser för en hälsofrämjande arbetsplats. Verksamhetsområde Kost och Lokalvård tillsätter en
arbetsgrupp för att titta vad som orsakar sjukfrånvaro och proaktiva insatser i samband med detta.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
1. Utfallet är 56,2. Målvärdet 50 är inte uppnått.
2. Hög sjukfrånvaro och VAB har medfört ett större behov av vikarier.
3. Trenden är att utfallet är högre i slutet på januari till början på mars.
4. Arbetsgrupp/projekt för att titta över sjukfrånvaron samt proaktiva åtgärder i samband med detta.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
1. Utfallet är 31,9 %. Målvärdet 40% är inte uppnått.
2. Högre sjukfrånvaro under våren har påverkat att vi inte nått målvärdet. En annan faktor som kan ha
påverkat är att vi inte har behöriga lärare på alla tjänster och andel vakanser inom elevhälsan.
3. Förra året kunde vi inte mäta utfallet för tertial 1 då vi var en ny förvaltning from 1 januar och värdet
baseras på utfallet under 1 år.
4. I de fall där tjänster inte blir tillsatta till hösten med behöriga lärare erbjuds utvalda gymnasister
allmän visstidsanställning. En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram ett förslag till en ny
organisation för elevhälsan.

3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje
tertial
Verksamhet /
Process
Personalomsättning

Riskbild
Risk för hög
personalomsättning
och svårighet att
rekrytera
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Kontrollmoment med
analys

Åtgärd

Kontroll av
personalomsättning
Analys
Under perioden 2017-04-01-2018-03-31 var
personalomsättningen
10.5 %.
Under perioden så avslutade
54 grundskollärare sin
anställning. Samtidigt
rekryterade förvaltningen
67grundskollärare genom
extern rekrytering. Bland
grupperna övriga lärare,
förskollärare och
fritidspedagoger var det fler
som slutade sin anställning
än vad förvaltningen
rekryterade. Samma resultat
gäller för grupperna kurator,
psykolog samt kockar.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontrollmoment med
analys

Budgetföljsamhet

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Reguljära
budgetuppföljningar
Analys
Månatliga uppföljningsmöten
och uppbokning av
upparbetade intäkter och
kostnader för perioden ger
ett bra underlag för
ställningstaganden, åtgärder,
i linjeorganisationen.
Hittills har nämnden
disponerat 4 mkr ur sin
buffert utifrån
ställningstaganden till
förändring mot fastställd
budget.

Kompetensförsörjning

Risk att inte hitta den
kompetens hos
personal som
efterfrågas samt att
lönenivåerna för
kompetent personal
blir oskäliga

Följa upp att lön sätts enligt
kommande
lönebildningsmodell
Analys
Löneöversyn pågår. Analys
när löneöversynen är
genomförd.

Åtgärd
Budgetuppföljningen
intensifierad och
uppdaterad.

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas
dessa risker tillsammans med åtgärder.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Integration

Risk för en ökad segregation

Riskbedömning
2018
16

Direkt åtgärd
Bilden av skolan
Kommentar
Bilden av skolan är ett av
förvaltningens
fokusområden och ett av
områdena i förvaltningens
utvecklingsplan. Syftet är
att öka skolornas
attraktivitet, vilket också
bedöms kunna medföra
att elevers skolval blir mer
differentierade. Varje
skola ska beskriva hur
man jobbar inom området
i sin verksamhetsplan
som ska vara klar i juni
2018. Bilden av skolan är
en prioriterad fråga i
verksamhetschefernas
uppföljning med
rektorerna.

Elevhälsa

Risk för psykisk ohälsa bland
elever

16

Ta fram förebyggande
styrdokument
Kommentar
Arbetsgruppen har
påbörjat arbetet med att
ta fram underlag för en
rapport.

Samarbete

Risk för bristande samarbete
med andra nämnder

16

Pågående samarbeten
Kommentar
Klustersamverkan FSF,
GVUF: Samverkansytor
är identifierade och
pågående samverkan
bedöms ändamålsenlig.
FoF: samarbete pågår
kring skolfritidsledare
samt Sjöboprojektet.
Kultur: samarbete kring
skolbiblioteken är avslutat
och fortsätter i
budgetprocessen.
IFO: samarbete etablerat
och gemensam
arbetsgrupp är tillsatt.
LFF: samarbete etablerat
sedan tidigare och
fungerar väl.
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Verksamhet /
Process
Särskilt stöd

Riskbild
Risk för att inte kunna ta
hand om barn i behov av
särskilt stöd

Riskbedömning
2018
16

Direkt åtgärd
Utbildningsinsatser om
särskilt stöd processen
Kommentar
Under våren har det
hållits temadagar för
rektorerna kring särskilt
stöd. Arbetet med
planering och
genomförande av
studiedagar är pågående

Lokalsituationen

Risk att de skollokaler vi har
idag inte räcker till för att
möta behovet av antal
kommande elever

16

Risk att de
evakueringslokaler vi har
idag inte räcker till vid
kommande renoveringar

16

GRN:s lokalplan 2019
överlämnas till LFN
Kommentar
Grundskole- och
Lokalförsörningsförvaltnin
gen har löpande möten
om lokalplaneringsfrågor
som underlåttar
upprättande av
lokalplanen.
Dialog med LFF
Kommentar
Arbete pågår. LFN
förväntas ha med frågan i
sin kommande lokalplan.
Samråd med LFF
Kommentar
Frågan med aktuellt
underlag har beahndlats
på möte med
förvaltningschefer på
Grundskolan och
Lokalförsörjningsförvaltnin
gen.

Bilden av skolan

Risk för att vi inte lyckas
förbättra bilden av skolan

16

Uppföljning av rektorernas
arbete på respektive
enhet
Kommentar
Bilden av skolan är en
bärande del av
verksamhetsplanen som
följs upp månatligen.
Samverkan med
högskolan
Kommentar
Arbetsgrupper är tillsatta
för området. Gruppen
Bilden av yrket/skolan har
haft tre möten.
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Verksamhet /
Process

Riskbedömning
2018

Riskbild

Direkt åtgärd
Kommunikationsplan
Kommentar
Arbetet pågår i
projektgrupp på
förvaltningen under
ledning av strategisk
kommunikatör.

Budgetprocess

Risk för en bristande
transparens, konkret och
relevant information om
resursfördelningsmodell,
budget och
verksamhetsförutsättningar

16

Tillsätta en
budgetberedningsgrupp
Kommentar
Arbetet med
budgetberedningen
pågår. Beredningen har
haft 3 mötet och
detaljplanerat processen.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

36 154

45 411

137 019

139 019

2 000

Avgifter och övriga intäkter

45 995

49 805

149 049

149 049

0

Summa intäkter

82 149

95 216

286 068

288 068

2 000

-340 968

-360 135

-1 169 275

-1 162 000

7 275

-44 400

-47 484

-143 701

-144 701

-1 000

-118 040

-130 090

-384 377

-388 252

-3 875

-828

-290

-1 515

-915

600

-504 236

-537 999

-1 698 868

-1 695 868

3 000

-422 087

-442 783

-1 412 800

-1 407 800

5 000

422 409

448 439

1 407 800

1 407 800

0

322

5 656

-5 000

0

5 000

0

1 666

5 000

5 000

0

322

7 322

0

5 000

5 000

Tkr

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat
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Resultatanalys
Det ekonomiska utfallet för perioden januari-april är ett budgetöverskott om 7,3 mkr. Ett överskott
avseende personalkostnader om 8,6 mkr och ökade köpta tjänster om 2,1 mkr vilket delvis är en
kompensation för brist i den egna bemanningen. Överskottet avseende löner är 7 mkr varav 3,5 mkr
avser elevhälsan och 1 mkr avser lokalvård. Bakom detta ligger främst de rekryteringsproblem som
länge funnits inom elevhälsan och rapporterades löpande under 2017. En organisationsöversyn har
gjorts för verksamheten och kommer snart att avslutas och övergå i ett intensifierat rekryteringsarbete.
Extra åtgärder planeras vilka även kommer att behandlas i kommande budget 2019:1.
Orsaken till överskottet avseende ersättning från Migrationsverket beror på valet att budgettekniskt
lägga ut en ersättning även för Migrationselever motsvarande ordinarie elever och att avvikelsen då blir
det extra som MV-ersättningen ger. Orsaken är den svårighet det är att prognostisera Migrationsverkets
handläggningstider. Detta följs upp för varje skola varje månad för att ge rektor god kontroll.
I övrigt är budgetföljsamheten för perioden på totalnivån mycket god.
Årsprognosen är ett balanserat resultat med utgångspunkten att nämndens buffert kommer att
disponeras. Orsaken är bl a pågående och planerat rekryteringsarbete som nämndes i inledningen.
En annan orsak är den besvärande lokalsituationen har tvingat fram ett antal extra lokallösningar bl a
moduler vars kostnad fullt ut kommer belasta grundskolenämnden. Kostnaderna är bedömda efter
tidigare projekt men här finns osäkerhet i bl a etableringskostnaden. Här finns en ekonomisk risk.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

63

5

0

0

0

Kostnad

-7 424

-7 243

-22 950

-22 950

0

Nettokostnad

-7 361

-7 238

-22 950

-22 950

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-616

-761

-3 072

-3 072

0

Nettokostnad

-616

-761

-3 072

-3 072

0

299

873

2 267

4 267

2 000

Kostnad

-21 973

-21 613

-70 368

-72 368

-2 000

Nettokostnad

-21 674

-20 740

-68 101

-68 101

0

1 016

1 038

3 006

3 006

0

Kostnad

-16 132

-14 796

-46 241

-46 241

0

Nettokostnad

-15 116

-13 758

-43 235

-43 235

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskolenämnden, Tertial 1 2018

18(23)

Grundskola
Intäkt

36 395

43 836

131 859

129 859

-2 000

Kostnad

-362 654

-387 222

-1 220 028

-1 213 028

7 000

Nettokostnad

-326 259

-343 386

-1 088 169

-1 083 169

5 000

12 401

14 713

44 446

44 446

0

Kostnad

-51 672

-55 292

-175 643

-175 643

0

Nettokostnad

-39 271

-40 579

-131 197

-131 197

0

0

592

2 306

2 306

0

Kostnad

-148

-686

-2 306

-2 306

0

Nettokostnad

-148

-94

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-14 539

-17 567

-41 998

-41 998

0

Nettokostnad

-14 539

-17 567

-41 998

-41 998

0

31 975

34 159

102 184

102 184

0

-29 078

-32 819

-102 184

-102 184

0

2 897

1 340

0

0

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-14 078

-14 078

0

Nettokostnad

0

0

-14 078

-14 078

0

82 149

95 216

286 068

286 068

0

Kostnad

-504 236

-537 999

-1 698 868

-1 693 868

5 000

Nettokostnad

-422 087

-442 783

-1 412 800

-1 407 800

5 000

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt

Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Buffert

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Central administration
Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.
Politisk verksamhet
Kostnaderna ligger något under budget för perioden men i balans i prognosen.
Förskoleklass
Intäkt från statsbidrag för simundervisning ökar verksamhetsvolymen.
Särskola
Inga väsentliga avvikelser.
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Grundskola
Personalkostnader inom främst elevhälsan och även inom lokalvård ligger under budget vilket
kommenterats ovan.
Fritidshem
Fritidshemsverksamheten prognostiseras följa budget.
Inga väsentliga avvikelser.
Korttidstillsyn LSS, KTS
Dialog om verksamhetsvolym och innehåll på går med sociala omsorgsförvaltningen utifrån
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad.
Skolskjuts
Följer budget ganska väl, en avstämning görs i oktober när volymer, busskort mm är kända.
Kost och lokalvård
Mindre avvikelse men regleras mot beställande nämnder och verksamheter inför bokslut.
Buffert
Nämndens buffert består av ursprungliga 14 mkr varav 4 har disponerats. Bedömningen är att buferten
kommer att disponeras i huvudsak för volymavvikelser.

5 Skollyft
De särskilt avsatta medlen för kompetensutveckling har använts till matematiklyftet, Borås Stads
lässatsning, satsningar på språkutvecklande arbetssätt, ämnesträffar för lärare i praktiskestetiska ämnen
som letts av förstelärare, för förstelärares uppdrag på respektive skola och för utbildningsinsatser
gällande digitalt lärande. Projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro genomförs och avslutas under
2018. Lärare har tack vare lärarlyftet getts möjlighet att kompetensutvecklas inom SvA och
Specialpedagogik med bibehållen lön på 80% som staten bekostat.

6 Redovisning av extra resursförstärkning
med 20 mkr
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-03-22 har Grundskolenämnden beviljats ett utökat
kommunbidrag med 20 000 tkr.
Eftersom Grundskolenämndens begäran om ytterligare resursförstärkning inte var särskilt detaljerad
och beskrivande om vad pengarna skulle användas till och vad man ville uppnå för resultat görs nu en
utvärdering och analys av effekterna av resurstillskottet.
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6.1 Användningsområde, resursförstärkning
Verksamhet

Beskrivning

Belopp i tkr

Modersmålsundervisning CFL

Upprätthålla bemanning/nivå

2000

Studiehandledning CFL

Upprätthålla bemanning/nivå

1000

Undervisning

Projekt "Bra kompis" enl GRN
24/4

1000

Elevhälsa

Upprätthålla bemanning

4700

Grundskoleförv central adm

Upprätthålla nivå (Anpassning
skall göras med - 0,5 mkr)

1500

Undervisning

Motverka personalneddragning
egna skolor

7300

Undervisning

Andel till fristående skolor

2500

Summa:

20000

6.2 Effekter av resursförstärkning
Personaltäthet i grundskola
Antal elever per pedagogisk personal

Resultatförändring
Andel elever i åk 9 som är behöriga till
något nationellt gymnasieprogram, %.

Årsutfall
2017

Budget 2018

Utfall Apr
2018

Prognos
2018

10

10

10

10

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Prognos
2018

85

79

90

80

Utan resursförstärkningen på 20 mkr hade personaltätheten för lärarpersonal varit 0,2 lägre än
nuvarande utfall. I modersmålsundervisningen har gruppstorleken inte behövt ökas i samma grad och
studiehandledningen kunnat vidmakthållas i större grad. Verksamheten för elever med behov av
anpassningar och stöd har också kunnat vidmakthållas i högre grad genom fördelning till bemanningen
i elevhälsa och undervisning.
Resursförstärkningen bedöms också ha gett effekter för elevernas lärande och kunskapsresultat. Utifrån
analyser och uppföljning är bedömningen att effekten för gymnasiebehörigheten uppgår till 1 % högre
resultat.

6.2.1 Övriga effekter av resursförstärkning
1,5 mkr har fördelats till central administration för att upprätthålla nivån på bemanningen. Detta har
bidragit till graden av stöd och service till rektorer, enhetschefer och skolor. 1 mkr har fördelats till "Bra
kompis", vilket medför att detta värdegrundsarbete kan fortsätta.
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7 Jämställdhetsperspektivet
Förvaltningen arbetar med ett förslag till en plan för jämställdhetsintegrering. Skall beslutas i nämnden
den 19 juni.
Aktiviteter i SAM kalendern har genomförts och följts upp. Lönekartläggning görs varje år.
Skolornas jämställdhetsarbete är en bärande del av det totala värdegrundsarbete. Detta regleras i
skolförfattningarna och konkretiseras i respektive skolas verksamhetsplan.

8 Verksamhetsmått
8.1 Skola
8.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i grundskola
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9
Antal elever per lärare, totalt i kommunen
(heltidstjänst)

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

11 346

11 838

11 583

1 445

1 551

1 531

12,4

12,3

12,3

10

10

Antal elever per pedagogisk personal

Antal elever per pedagogisk personal
Utan resursförstärkningen på 20 mkr hade personaltätheten varit 0,2 %-enehter sämre. I modersmålsundervisningen har gruppstorleken inte behövt ökas i samma grad och studiehandledningen kunnat
vidmakthållas i större grad. Verksamheten för elever med behov av anpassningar och stöd har också
kunnat vidmakthållas i högre grad genom fördelning till bemanningen i elevhälsa och undervisning.

8.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i förskoleklass
varav elever i förskoleklass i fristående skola

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

1 365

1 402

1 349

71

75

70

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

104

105

105

8.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i särskola

Grundskolenämnden, Tertial 1 2018

22(23)

8.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

4 671

5 067

4 724

321

319

294

Antal elever från kommunen i fritidshem
varav barn i fristående verksamhet

9 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2017

Utfall
Jan-April
2018

Prognos
2018

Återstår

Gånghesterskolan, inventarier

3 000

126

0

3 000

-126

Summa

3 000

126

0

3 000

-126

Tkr

Analys
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SKRIVELSE

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708
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Datum

Instans

2018-05-29

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00071 3.5.4.0

Uppföljning av uppdrag som ej ingår i budget, Period 1
2017/2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljningsrapporten och sända densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet
Denna uppföljningsrapport omfattar Grundskolenämndens uppdrag, vilka
fastställts i Kommunfullmäktige men som ej ingår i budget.

Status 15/4
2017/2018

Uppdrag
Alla elever i skolan ska
få information om
självskydd

Ärende som har
genererat uppdraget

År som uppdraget
startar

§ 21 2016/KS0099 016 2017
Svar på motion av
Alexander Andersson
(C): Kommunal
beredskap

Genomfört

Grundskolenämnden
Delvis
ges uppdraget att
genomfört
utvärdera
verksamheten med
studiecoacher Av
utvärderingen bör det
framgå ekonomiska
effekter, eventuell
påverkan på elevers
och lärares upplevelse
av studiero och
arbetsmiljö, samt om
det kan bedömas
påverka möjligheten att
rekrytera behöriga
lärare. Utvärderingen
återrapporteras till
Kommunstyrelsen när
den är genomförd.

2016-00353
Svar på motion av
Lotta Preijde (L),
Försöksverksamhet
med lärarassistenter
på en av Borås Stads
skolor

2017

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Alla elever i skolan ska få information om självskydd
Kommentar
Uppdraget är genomfört. Alla elever i grundskolan har fått information enligt
informationsbladet ”Så här klarar du dig i tre dygn”. Informationen har även
varit tillgänglig på arabiska, finska, somaliska, persiska och engelska.
Skolorna har även fått ytterligare information om läromedel och
arbetsuppgifter som kan användas för att kunna arbeta vidare med
ämnesområdet enligt eget bestämmande.

Grundskolenämnden ges uppdraget att utvärdera verksamheten med
studiecoacher Av utvärderingen bör det framgå ekonomiska effekter,
eventuell påverkan på elevers och lärares upplevelse av studiero och
arbetsmiljö, samt om det kan bedömas påverka möjligheten att
rekrytera behöriga lärare. Utvärderingen återrapporteras till
Kommunstyrelsen när den är genomförd.
Kommentar
Data för en första delutvärdering samlas in i april 2018. Delutvärdering
färdigställs i juni 2018.

Beslutsunderlag
1. Grundskolenämnden. Uppföljning av uppdrag som ej ingår i budget, Period
1 2017/2018.
Samverkan
Vid FSG juni
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Uppföljning av uppdrag som ej
ingår i budget
Grundskolenämnden
Period 1 2017/2018

1. Inledning
Denna uppföljningsrapport omfattar Grundskolenämndens uppdrag, vilka fastställts i
Kommunfullmäktige men som ej ingår i budget.

2. Uppdrag som ej ingår i budget
Uppdrag

Status 15/4 2017/2018

Ärende som har
genererat uppdraget

År som uppdraget
startar

Alla elever i skolan ska
få information om
självskydd

Genomfört

§ 21 2016/KS0099 016
Svar på motion av
Alexander Andersson
(C): Kommunal
beredskap

2017

Grundskolenämnden
ges uppdraget att
utvärdera
verksamheten med
studiecoacher Av
utvärderingen bör det
framgå ekonomiska
effekter, eventuell
påverkan på elevers
och lärares upplevelse
av studiero och
arbetsmiljö, samt om
det kan bedömas
påverka möjligheten att
rekrytera behöriga
lärare. Utvärderingen
återrapporteras till
Kommunstyrelsen när
den är genomförd.

Delvis genomfört

2016-00353
Svar på motion av Lotta
Preijde (L),
Försöksverksamhet
med lärarassistenter på
en av Borås Stads
skolor

2017

Alla elever i skolan ska få information om självskydd
Kommentar
Uppdraget är genomfört. Alla elever i grundskolan har fått information enligt
informationsbladet ”Så här klarar du dig i tre dygn”. Informationen har även varit
tillgänglig på arabiska, finska, somaliska, persiska och engelska. Skolorna har även fått
ytterligare information om läromedel och arbetsuppgifter som kan användas för att
kunna arbeta vidare med ämnesområdet enligt eget bestämmande.

Grundskolenämnden ges uppdraget att utvärdera verksamheten med
studiecoacher Av utvärderingen bör det framgå ekonomiska effekter, eventuell
påverkan på elevers och lärares upplevelse av studiero och arbetsmiljö, samt om
det kan bedömas påverka möjligheten att rekrytera behöriga lärare.
Utvärderingen återrapporteras till Kommunstyrelsen när den är genomförd.
Kommentar
Data för en första delutvärdering samlas in i april 2018. Delutvärdering färdigställs i
juni 2018.
Grundskolenämnden, Uppföljning av uppdrag som ej ingår i budget
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Datum

Instans

2018-06-19

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00077 3.5.4.0

Cathrine Kristoffersson
Handläggare

Utökade lokaler för Bodaskolan F-6
Grundskolenämndens beslut
Översända skrivelsen till Lokalförsörjningsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Då Bodaskolan renoverades och byggdes om gjordes inte delen för låg-och
mellanstadiet tillräcklig stor för de ökande elevflöden som skolan har fått ta
emot. Bodaskolan F-6 har därför varit trångbodd under några år. Skolan har
vuxit med 6 klasser under en treårsperiod. Nästkommande läsår, 2018-2019,
kommer skolan att bestå av 13 klasser. Skolan är byggd för en klass per årskurs,
alltså 7 klasser. På sikt kommer skolan att bestå av två klasser i varje årskurs,
med ett undantag då skolan ett år tagit emot tre klasser i samma årskurs.
Nästkommande läsår finns dessutom behov av att tillskapa en grupp för elever
som läser enligt grundsärskolans kursplan.
Bodaskolan F-6 har därför ett stort behov av utökade lokaler redan inför
nästkommande läsår 2018/2019.
Lokalbehovet består av lokaler för verksamhet mellan kl. 06:00 och 15:30
gällande barn i förskoleklass och åk 1. Behov av motsvarande tre klassrum med
tillhörande grupprum.
Lokalerna bör finnas i nära anslutning till skolan då samverkan och annan
verksamhet ska bedrivs på Bodaskolan, tex lunch och rast.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare
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Datum

Instans

2018-06-19

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00163 009

Godkännande av anslagsframställan för omtillbyggnation av Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14,
Lindebergshult 1:104
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och tillbyggnation av
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.
Sammanfattning
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och tillbyggnation av
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.
Sjömarkenskolan är idag för liten i förhållande till dagens barnantal och
använder idag paviljonger för att täcka lokalbehovet. Dessa paviljonger behöver
avvecklas eftersom bygglovet är på väg att löpa ut.
Sjömarkenskolan utökas från en 2,5 parallell F-6 skola till en 3 parallell F-6
skola och kommer totalt att rymma 630 elever med en total BRA yta på 6 028
kvm. I projektet ingår även en ny idrottshall. Under om- och tillbyggnationen
kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga ersättningslokaler.

Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och tillbyggnation
av Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.
Sjömarkenskolan är idag för liten i förhållande till dagens barnantal och
använder idag paviljonger för att täcka lokalbehovet. Dessa paviljonger behöver
avvecklas eftersom bygglovet är på väg att löpa ut.
Sjömarkenskolan utökas från en 2,5 parallell F-6 skola till en 3 parallell F-6
skola och kommer totalt att rymma 630 elever med en total BRA yta på 6 028
kvm. I projektet ingår även en ny idrottshall. Under om- och tillbyggnationen
kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga ersättningslokaler.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Grundskolenämndens hyresförändring:
År 2019 uppgraderas hela objektet till NY schablonhyra från LFN.
År 2019
Totalhyra

6.679.024 kr

Befintlig schablonhyra

-2.432.222 kr

Avgående hyra (paviljonger)

- 761.652 kr

Hyresförändring

3.485.150 kr

Beslutsunderlag
1. Anslagsframställan för om- tillbyggnation av Sjömarkenskolan, Ljungvägen
14, Lindebergshult 1:104.

Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.
2. Kommunstyrelsen.
Per Carlsson (S)
Ordförande
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Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-04-24

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00519 287

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Anslagsframställan för om- tillbyggnation av
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, anvisa
Lokalförsörjningsnämnden 114 000 000 kr, avseende om- och tillbyggnation av
Sjömarkenskolan, i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag den 24
april 2018.
Ärendet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 april 2018 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget att
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och
tillbyggnation av Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.
Sjömarkenskolan är idag för liten i förhållande till dagens barnantal och
använder idag paviljonger för att täcka lokalbehovet. Dessa paviljonger behöver
avvecklas eftersom bygglovet är på väg att löpa ut.
Sjömarkenskolan utökas från en 2,5 parallell F-6 skola till en 3 parallell F-6
skola och kommer totalt att rymma 630 elever med en total BRA yta på 6 028
kvm. I investeringen ingår även en ny idrottshall. Under om- och
tillbyggnationen kommer skolan att tömmas och flyttas till tillfälliga
ersättningslokaler.
Investeringsutgiften beräknas till 114 000 000 kr och finns med i
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2018.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Anslagsframställan
2. Beslutsförslag
3. Bilaga, Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden

Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Grundskolenämnden

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Hej,
Vb enligt uppdrag LokalfÃ¶rsÃ¶rjningsnÃ¤mndens beslut ang.
ProjekteringsframstÃ¤llan fÃ¶r om- tillbyggnation av SjÃ¶markenskolan,
LjungvÃ¤gen 14, Lindebergshult 1:104.
Med vÃ¤nlig hÃ¤lsning
HelÃ©n GlasÃ©r
NÃ¤mndsekreterare
.......................................................................
BorÃ¥s Stad
LokalfÃ¶rsÃ¶rjningsfÃ¶rvaltningen
501 80 BorÃ¥s
Telefon 033-35 73 85

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Adriana Waris
Handläggare
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Datum

Instans

2018-05-29

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00061 3.5.4.25

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm
1:1 m.fl. Borås Stad
Grundskolenämndens beslut
Tillstyrka planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 samt
översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på remissen: Planprogram
för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1. Grundskolenämnden tillstyrker
planprogrammet. Nämnden lämnar synpunkter som avser trafiksäkerhet för
barn och behov av separata cykelvägar inom planområdet.
Behov av skolplatser inom centrum, framför allt Bergdal/Norrmalm är stort.
Bergdalskolan har i dagsläget otillräckligt med lokaler i förhållande till antalet
elever som ansöker om plats på skolan, vilket löses temporärt genom en
paviljong. Planprogrammet möjliggör skolans utbyggnad på sikt vid behov,
framförallt inom befintligt skolområde. En förutsättning som bör utredas är om
det fastighetsmässigt finns möjlighet till en utbyggnation av Bergdalskolan.
Mindre delar av skolskogen föreslås tas i anspråk vid eventuellt framtida
utbyggnad av skolan. Skolan önskar fortsatt möjlighet för lek och undervisning
i skolskogen samt att de behöver tillräckligt med skolgårdsyta anpassad till
elevers lek och rekreation. Trafiksituationen kring skolan är kritisk och behöver
vid en utbyggnation av området att ses över. Parkeringsplatser, angöring av
trafik, flödet av vårdnadshavares trafik till och från skolan vid
hämtning/lämning behöver utredas och förbättras.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på remissen: Planprogram
för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1. Grundskolenämnden tillstyrker
planprogrammet. Nämnden lämnar synpunkter som avser trafiksäkerhet för
barn och behov av separata cykelvägar inom planområdet.
Behov av skolplatser inom centrum, framför allt Bergdal/Norrmalm är stort.
Bergdalskolan har i dagsläget otillräckligt med lokaler i förhållande till antalet
elever som ansöker om plats på skolan, vilket löses temporärt genom en
paviljong. Planprogrammet möjliggör skolans utbyggnad på sikt vid behov,
framförallt inom befintligt skolområde. En förutsättning som bör utredas är om

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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det fastighetsmässigt finns möjlighet till en utbyggnation av Bergdalskolan.
Mindre delar av skolskogen föreslås tas i anspråk vid eventuellt framtida
utbyggnad av skolan. Skolan önskar fortsatt möjlighet för lek och undervisning
i skolskogen samt att de behöver tillräckligt med skolgårdsyta anpassad till
elevers lek och rekreation. Trafiksituationen kring skolan är kritisk och behöver
vid en utbyggnation av området att ses över. Parkeringsplatser, angöring av
trafik, flödet av vårdnadshavares trafik till och från skolan vid
hämtning/lämning behöver utredas och förbättras.
Planprogrammet beskriver brister i trafiksäkerhet för cyklande barn. Nämnden
föreslår separata cykelvägar inom planområdet, då cykling sker i körbanan och
barnen behöver korsa bilgator. Separata cykelvägar har stor betydelse för
trygghet på vägar, utveckling av sunda livsvanor hos barn och val av färdsätt.
Nämnden anser att trafiksäkerhet vid Lindebergsgatan, korsningen
Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan, planerade infarter, tillgänglighetskrav samt
andra trygghetsskapande aspekter måste studeras vidare utifrån barn- och
jämställdhetsperspektiv i samband med kommande planarbete. Ett exempel kan
vara att ta tillvara på resultat av trygghetsvandringar gjorda tillsammans med
Bergdalskolans elever och Tekniska förvaltningen.
Bakgrund
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för nytt bostadsområde,
eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt möjligheterna till att
utveckla rekreations och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen
med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Förslaget innebär
komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya bostäder i anslutning till
Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga naturvärden eller
rekreationsvärden behålls och områden intill befintlig bebyggelse bebyggs.
Programmet avses att användas som underlag till kommande detaljplaner i
området. Programmet ska bland annat studera markanvändningen och
konsekvenser av genomförandet, samt skolans och förskolans möjligheter till
framtida expansion. Utöver ska planprogrammet studera hur bostadsbyggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm.
Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med upp till cirka 300
bostäder. Dessa kan placeras inom tre områden.
Planprogram föreslår möjlighet till utbyggnad av Bergdalsskolan, framförallt
inom befintligt skolområde. Det intilliggande skogsområdet används idag som
skolskog och i praktiken som en del av skolgården. Mindre delar av skogen
föreslås tas i anspråk vid eventuellt framtida behov av att bygga ut skolan, men
möjligheten för lek och undervisning i skolskogen ska finnas kvar och bör
planläggas för det. Här finns möjlighet för uteklassrum. Det är även viktigt att
möjliggöra tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan.

Sida

Borås Stad
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Skogen ska inte stängslas in utan bör snarare öppnas upp mer med tydliga
promenadstråk/entréer.
Inom programområdet föreslås möjlighet för ny förskola inom något av de
markerade områdena för bostäder eller inom skolområdet. En möjlig lösning är
en kombination av förskola och bostäder. Var en ny förskola i närområdet
lämpligast förläggs kommer utredas vidare.
Programmet framhäver även utveckling av stadsdelsskogen Tokarpsberg som
kan förbättra området bland annat som mötesplats, lek- och strövområde samt
utflyktsmål.
Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns därför en närvaro i
området kvällstid som är positivt för trygghetskänslan. För barn och ungdomar
kan det finnas en otrygghet i att själva ta sig till skolan, till fots eller med cykel,
då cykling sker i körbanan och barnen behöver korsa bilgator. I det norra
området finns stora obevakade parkeringsytor intill skogen vilket kan upplevas
som otryggt kvällstid. Inom naturområdet Tokarpsberg finns många naturstigar
men de är inte belysta vilket troligtvis gör att de inte används då det blivit
mörkt.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Program för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1
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Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreationsoch naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Förslaget
innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya
bostäder i anslutning till Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga naturvärden eller rekreationsvärden
behålls och områden intill befintlig bebyggelse bebyggs.
Programmet avses att användas som underlag till kommande
detaljplaner i området.

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
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt
utreda förutsättningar och formulera mål och visioner.
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en
struktur för exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor.
Planprogrammet skickas på samråd till kommunala
förvaltningar, myndigheter och boende i området för att
kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt
detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn
och påverkan innan kommunens ställningstaganden är
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt
göras flera detaljplaner för olika delar av det område
som planprogrammet täcker. Planprogrammets syfte
är att under hela processen finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier av
exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders
placeringar, vägsträckningar etcetera görs i kommande
skeden.
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Planprogram
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad, upprättad den 11 april 2018.

1. Inledning
Programmets syfte

Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreationsoch naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet
ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Programområde

Området ligger strax norr om Borås centrum, och utgörs
av Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg
ligger mellan stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm, ca 1,5
km nordost om stadens mest centrala del. Topografiskt ligger
området cirka 50 meter högre jämfört med centrum (Stora
Torget). Programområdet avgränsas i väster av Engelsbrektsgatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan
och åt söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/
Gustav Adolfsgatan. Programområdets storlek är cirka 20
hektar. Den obebyggda marken i området ägs till stor del av
kommunen, medan den bebyggda till stor del är i privat ägo.
Parkeringsytorna i norr är i privat ägo. Skolan och förskolan
är i kommunal ägo.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området anger park (allmän plats)
för norra naturområdet. Södra delen av naturområdet och
kvarteret Kronhjorten är inte planlagt sedan tidigare. De
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övriga bebyggda delarna av området är planlagda för allmänt
ändamål, bostäder och parkering. Gällande detaljplaner för
området är P328 (år 1967), P268 (år 1961), P686 (år 1978) och
P341.

Planprogram

Ett planprogram kan ange utgångspunkter och mål för
kommande detaljplan. Syftet med planprogrammet är att i
ett tidigt skede i planeringen redovisa principiella riktlinjer
och visa alternativa förslag och lösningar på strategiskt
viktiga frågor. När kommunen tagit fram ett förslag till
program skickas det ut på samråd till alla som är berörda av
de planerade åtgärderna. Samrådet innebär att allmänhet och
myndigheter får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter
på förslaget.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (SBN 2015-11-12) att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera
förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs
västra sida i ett planprogram. Programmet ska bland annat
studera markanvändningen och konsekvenser av genomförandet, samt skolans och förskolans möjligheter till framtida
expansion. Utöver ska planprogrammet studera hur bostadsbyggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm.
Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad för del av
västra naturområdet och församlingshemmets område.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tokarpsbergs närområde
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Översiktskarta Tokarpsberg med närområde
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Kvarteret Kronhjorten i väster, hus placerade längs gata och omsorgsfullt i terrängen

Stadsdelen Norrmalm är framförallt ett bostadsområde
men här finns även enstaka verksamheter samt kommunal
service genom förskolor och skolor. Området har byggts ut
i omgångar och byggnaderna speglar respektive tidsepok,
från 1920-tal och framåt. Gatunät och bebyggelse har till
stor del anpassats efter terrängen. Vissa delar byggdes ut
som egnahemsområde. Bebyggelsen utgörs av blandade
bebyggelsetyper. Det finns villor, radhus samt flerbostadshus.
Flerbostadshusen finns som större villor med omkringliggande trädgård, och som lamellhus och enstaka punkthus.
Lamellhusen är upp till tre våningar och har ibland även
vindsvåning och parkeringsgarage.
Längs nordvästra sidan av berget ligger två radhusområden
i suterräng som tar upp höjdskillnaderna i den branta
terrängen.
Norr om Tokarpsberg är bebyggelsen mer storskalig med
3-4-vånings lamellhus placerade som ”hus i park” och bilarna
lokaliserade till separerade områden för markparkering.

Ny bebyggelse
Radhus i nordvästra delen anpassade efter terrängen

Bostadsområdet Liljeberget norr om Tokarpsberg, med stora markytor för parkering

Norrmalms tidigare kyrka och församlingshem
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Tokarpsberg har god potential att utvecklas som rekreationsoch naturområde, framförallt för boende och verksamheter i
närområdet, men även för kommuninvånare och verksamma
från andra delar av staden. Befintliga viltstråk/spridningsvägar är viktiga att behålla och om möjligt förstärka, men kan
delvis påverkas negativt vid nybyggnation. En byggnation
skulle minska ytan på naturområdet men värdena bedöms
i stort kunna bevaras. Kompensationsåtgärder i samband
med en nybyggnation skulle kunna förstärka Tokarpsbergs
rekreationsvärden och förbättra tillgängligheten, exempelvis
genom tydliggörande av entréer och stigsystem samt åtgärder
vid utsiktsplats.
Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med
upp till cirka 300 bostäder. Dessa kan placeras inom område
A, B och C som är markerade på markanvändningskartan.
Antalet bostäder påverkas av utformning, placering och
anslutningsvägar som studeras närmare i kommande
detaljplanarbete. Utgångspunkten är ett stort antal bostäder
på begränsad yta så att natur- och rekreationsvärden kan
bibehållas. Ytterligare en utgångspunkt är en blandad bebyggelse i området med ett tillskott av både bostadsrätter och
hyresrätter där en långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska
eftersträvas.
Område A
Nya bostäder föreslås i bergskanten intill kvarteret Kronhjorten. Här skulle en relativt hög exploatering kunna vara
möjlig på liten yta samtidigt som naturområdet till stor del
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Programområde

Stråk för natur

Möjlighet för bostäder

Gångstråk (befintliga)

Möjlighet för förtätning (bostäder)

Nya/förstärkta gångstråk

Skola och förskola

Möjlighet för nya tillfarter (bil)

Hus som bör bevaras utifrån kulturmiljö

Utsiktsplats

Naturområde och rekreation

Skala 1:4000 (A4)
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Byggnader får inte skymma
utsikten från Tokarpsberg.

Byggnadshöjd och form ska anpassas
till platsen och smälta in med berget
och terrängen.

Stråk för djur och växter bakom
husen bevaras

Befintlig bebyggelse (Kronhjorten)

Parkering bör lösas som p-källare. Ger
högre exploatering och mindre brant
väg.

Principskiss nybyggnation i väster (område A)

sparas. Byggnadshöjd och form ska anpassas till platsen och
smälta in med berget och terrängen. Utsikten från berget
får inte skymmas. Tillräckligt med utrymme ska finnas kvar
för befintligt viltstråk längs med berget. För att möjliggöra
anslutningsvägar kan det bli aktuellt med rivning av det
tidigare församlingshemmet och villan norr om denna. De
byggnader inom kvarteret Kronhjorten som är bevarandevärda ur kulturmiljöhänseende är markerade med brunt i kartan.
Dessa beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer.

Föreslaget exploateringsområde i nordväst (område B).

Område C där förtätning föreslås på parkeringsytor och att den befintliga entrén
med stig till Tokarpsberg tydliggörs.

Område B
Ett mindre område längs Engelbrektsgatan föreslås för
nybyggnation av bostäder. Här sträcker sig naturområdet
ända ner till gatan och en gångväg passerar genom området
upp mot Liljeberget. En nybyggnation behöver anpassas till
platsen och den branta terrängen. En möjlighet är att placera
flerbostadshus längs med gatan som tar upp höjdskillnaden
genom suterräng. Tillgängligheten för allmänheten ska
fortsatt vara möjlig, liksom möjligheten för djur att röra sig
förbi längs berget. Tomasgatan föreslås som tillfartsväg för
bil.
Område C
Längs Liljebergsgatan finns relativt stora parkeringsytor,
delvis bebyggda med låga garagelängor. Parkeringarna tillhör
bostadsområdet som ligger intill. Inom parkeringsytorna
finns potential för förtätning med bostäder. Solförhållandena
behöver då särskilt studeras eftersom de delvis skuggas av
berget. Parkeringsfrågan för befintliga och nya bostäder
behöver också hanteras. En av entréerna till Tokarpsberg,
gångstigen till utsiktsplatsen, utgår idag från parkeringen
och tillgängligheten till den för allmänheten är viktig. En
bostadsbyggnation skulle kunna göra entrén mer välkomnande.

Delar av skolskogen.
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Område D
Bergdalsskolan kan på sikt behöva byggas ut och detta bör då
ske framförallt inom befintligt skolområde. Det intilliggande
skogsområdet används idag som skolskog och i praktiken
som en del av skolgården. Mindre delar av skogen föreslås
tas i anspråk vid eventuellt framtida behov av att bygga ut
skolan, men möjligheten för lek och undervisning i skolskogen ska finnas kvar och bör planläggas för det. Här finns
möjlighet för uteklassrum. Det är även viktigt att möjliggöra
tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan.
Skogen ska inte stängslas in utan bör snarare öppnas upp mer
med tydliga promenadstråk/entréer.
Förskola
Tokarpsbergs förskola ligger inom programområdet (D) och
det finns flera andra förskolor i närområdet. Det finns behov
av ytterligare förskoleplatser redan idag och ett ökat behov
skapas om fler bostäder byggs i området. Var en ny förskola i
närområdet lämpligast förläggs kommer utredas vidare.
Inom programområdet föreslås möjlighet för ny förskola
inom något av de markerade områdena för bostäder eller
inom skolområdet. En möjlig lösning är en kombination av
förskola och bostäder. Då skulle en förskola kunna placeras i
bottenvåningen av ett flerbostadshus. Fördelar för verksamheten med en sådan lösning är att det blir kostnadseffektivt
och att det är flexibelt eftersom lokalerna enklare går att göra
om för att passa annan verksamhet ifall det skulle behövas.
Nackdelar är att det kan bli en mer komplicerad process
och krävs större planering för att skapa bra lösningar för
utemiljön. Det ställer även krav på att förskola och boende
kan samarbeta och har förståelse för varandras behov.

Stadsbild och gestaltning

Bebyggelsen ska anpassas till platsen och smälta in i området.
Det kan bland annat göras genom att följa terrängen och
att ny bebyggelse intill berget utförs med gröna tak. Från
Tokarpsberg syns en vid utsikt över Borås och det är viktigt

Vy från Tokarpsberg mot sydväst på 1940-talet över egnahemsområdet (ur
Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun, s.177)

att ny bebyggelse inte skymmer denna utsikt. Nockhöjden
får därmed inte överstiga bergets nivå. Höjdsättningen ska
studeras närmare i detaljplaneskedet.
Eftersom närområdet har en varierad bebyggelse med till stor
del hög arkitektonisk gestaltning blir gestaltningen särskilt
viktig för ny bebyggelse. Utformningen bör spegla nutidens
ideal och arkitektoniska uttryck på samma sätt som omkringliggande bebyggelse gestaltar dessa epokernas ideal. En
nybyggnation skulle kunna utgöra en ny årsring med nutida
formspråk som kompletterar den befintliga bebyggelsen i
området.

Historik och kulturmiljöer

I sydväst ligger fastigheterna Kronhjorten 1 och 5 med
flerbostadshus som uppfördes 1955-56 efter ritningar av
boråsarkitekten Anders Svänsson. Bostäderna var mestadels
på 2 -3 rum och kök. Byggnaderna ersatte en äldre träbebyggelse som tidigare fanns på platsen.
De två främre byggnaderna utgörs av lamellhus längs
gatan. De tre bakre punkthusen har på ett omsorgsfullt sätt

Kvarteret Kronhjorten väster om Tokarpsberg
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placerats i den branta terrängen och tagit upp höjdskillnaden
i byggnaden och genom placeringen av garagelängor mellan
huvudbyggnaderna. Byggnaderna har en säregen form,
fönstersättning och detaljer från sin tidsepok. Utmärkande
detaljer är perspektivfönster, smidesdetaljer i balkongfronter,
glasbetong, tegelomfattningar och ekportar vid huvudentréerna.
Ursprungligen hade fasaderna en tidstypiskt ljusgrön,
genomfärgad puts. Fasaden är numera vitmålad och även
takmaterial har förändrats. Både tak och fasadkulör är dock
relativt enkla att återställa i framtiden.
Bebyggelsen i kvarteren Kronhjorten 1 och Kronhjorten
5 utvärderades som kulturhistoriskt värdefull vid en byggnadsinventering i Borås Stad 1998. De är även utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads Kulturmiljöprogram
från 2001. De är att betrakta som byggnader som omfattas
av Plan- och bygglagen (PBL) 8:13 vilket innebär förbud mot
förvanskning. Bortsett från att fasaderna målats vita framstår
bebyggelsen i de aktuella kvarteren som ett av stadens bästa
exempel på bostadsbebyggelse från tiden. Dessutom är det
ett av få något större projekt som byggdes av en mindre
byggmästare vid den tiden.
Byggnaderna på Kronhjorten 1 och 5 föreslås bevaras och är
utpekade för detta på markanvändningskartan för planprogrammet.
Norrmalms kyrka och församlingshem klassas som Kyrkligt
kulturminne enligt 4 kap. KML och finns beskriven i bebyggelseregistret. Eftersom den är tillkommen efter år 1939 så
omfattas den inte av tillståndsplikt. Den är idag inte längre
en kyrka och den bedöms inte vara bevarandevärd ur bebyggelsesynpunkt.
På Tokarpsberg finns spår kvar från tidigare militäranläggningar. Det finns en högreservoar kvar med anslutande
ledningar som framtida detaljplaner behöver ta hänsyn till.
I övrigt bedöms inte anläggningarna påverka områdets
användning.
Inga kända fornlämningar finns inom programområdet.

Bostäder

Programmet föreslås upp till cirka 300 nya bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden.

Service och arbetsplatser

Närområdet är framförallt ett bostadsområde men det
finns viss service såsom pizzeria, kiosk och träningslokaler.
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Handelsområdet Knalleland med bl.a. mataffär ligger väster
om Norrmalm, cirka 700 meter från det nya bebyggelseområdet. Ingen ny service planeras inom programområdet.

Offentlig service

Inom programområdet ligger Bergdalsskolan med cirka 340
elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan har även fyra
fritidsavdelningar. I dagsläget har skolan tillräckligt med
lokaler för sin verksamhet men på sikt kan det bli aktuellt att
bygga ut skolan.
Förskolan Tokarpsberg med fyra avdelningar ligger i anslutning till skolan, men med en egen gård. Strax väster om
programområdet ligger Sagans förskola och i norr ligger
Liljebergets förskola och Montessoriförskolan Globen. Fler
förskoleplatser behövs, se vidare under rubriken Ny bebyggelse.

3. Gator och trafik
Gatunät

Gatunätet i området utgörs i huvudsak av bostadsgator med
blandtrafik där trafikmängderna är måttliga. Att tillföra mer
trafik från utbyggnadsområdena är således inte ett kapacitetsproblem utan mer en fråga om trafiksäkerhet och miljö.
En resvaneundersökning (RVU) gjordes år 2015 och riktade
sig till boende i hela Borås. Undersökningen visar att boende
i Norrmalm använder bil vid 61 % av alla resor medan
bilanvändningen i Bergdalen är 75 %, jämfört med genomsnittet för Borås stad där andelen är 64%. Andelen resor som
utförs med kollektivtrafik är lägre för boende i Norrmalm
och Bergdalen, medan fler promenerar och cyklar jämfört
med Borås som helhet.

Gångtrafik

I programområdets närhet är det mest mindre villagator med
gångbana på ömse sidor om gatan. Stigar ansluter upp på
Tokarpsberg men är relativt dolda om man inte känner till
dessa. Entrépunkterna behöver därför förstärkas. Möjlighet
ska finnas att nå naturområdet från flera olika håll. I nordost
går stigar österut i Kypeterrängen från Liljebergsstigen. Här
finns möjlighet att tydliggöra stigen västerut till Tokarpsberg
för att sammanbinda områdena. Uppe på Tokarpsberg finns
flera stigar i området, se vidare under rubriken Natur.
Hansastigen är en gångväg som fungerar som länk genom
bostadsområdena då den knyter samman Döbelnsgatan och
Engelbrektsgatan på en annars lång sträcka utan genomfarter. Den blir en genväg för gående inom stadsdelen och
målpunkter som naturen, Sagavallen, förskola och kiosk. Den
fungerar även som en spridningskorridor mellan angränsande
naturområden. Då det finns få sådana stråk i öst-västlig
riktning är den särskilt viktig och har potential att förbättras.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Stråk till och från Tokarpsberg som skulle kunna förstärkas för att förbättra tillträdet till naturen och förbättra för kollektivtrafiken. Busshållplatser är utmarkerade.
Engelb

Idag vinterväghålls Hansastigen inte och det saknas belysning. Här finns möjligheter att förbättra gångstråket så att
den blir trygg, inbjudande och säker året runt. Dock får
sådana åtgärder inte påverka spridningskorridoren för djur
och natur negativt. Exempelvis bör belysning inte ske hela
natten.

Cykeltrafik och cykelparkering

Utmed Döbelnsgatan finns cykelbana kombinerad med
gångbana. I övrigt är cykeltrafiken hänvisad till blandtrafik
på gatunätet och nya cykelbanor planeras inte i området.
Avståndet till exempelvis Stora Torget och till Resecentrum
är cirka 2 km, vilket är en relativt kort sträcka med cykel. Det
som talar mot är topografin med en relativt stor höjdskillnad
till centrum. Trots områdets topografi visar resvaneundersökningen från 2015 att gång- och cykelresornas andel för
boende i Norrmalm är något högre jämfört med Borås som
helhet.

PLANPROGRAM

Vid entréerna till naturområdet finns idag inga cykelparkeringar. Att lättare kunna parkera sin cykel vid skogsområdet
kan bidra till attraktiviteten för att cykla dit. Cykelparkeringar behöver även anordnas vid planerade bostäder.

Kollektivtrafik

Linje 7 trafikerar Döbelnsgatan, och vidare runt Tokarpsberg, med 15-minuters turintervall dagtid och med 30-minutersintervall övrig tid. Turtätheten innebär god standard.
Busslinjen är enkelriktad. Det innebär att en resa till eller
från exempelvis centrum tar olika lång tid beroende av i
vilken riktning en reser.
Om de olika delområdena får goda gångkopplingar till
respektive områdes närmaste busshållplats blir tillgängligheten till kollektivtrafiken god även från dessa. Terrängen är
dock kuperad vilket är negativt för tillgängligheten. Håll-
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Angöring och utfarter

platserna Sagavallen och Adilsgatan blir nåbara från område
A och B inom ca 100 – 300 meter. Område C har hållplats i
direkt anslutning på Liljebergsgatan.

Flera olika alternativ har studerats för ny angöringsväg till
område A. Alternativet som bedömts som mest lämpligt är
en ny tillfart från Lindebergsgatan. Denna anslutningsgata
skulle ge en lutning på 8-10%. Eftersom den har mindre
trafikflöden skulle den kunna vara godtagbar med en lägre
standard. Tillgänglighetskrav till bostäderna måste dock
uppfyllas.

Biltrafik

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Att antalet resor ökar behöver dock inte
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god
tillgänglighet till kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till viktiga målpunkter och till Borås centrum, är
förutsättningarna goda för att flertalet resor ska kunna ske
med andra färdmedel än bil. Påverkan på trafiksystemet kan
därmed bli mindre.
För att utreda programmets eventuella påverkan på trafiksystemet har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2018-04-05)
där trafikflöden har beräknats för programområdet. Sammantaget bedöms befintligt gatunät klara tillkommande flöden
från föreslagen bostadsexploatering i programområdet.

tan

Trafikalstringen från föreslagen bostadsexploatering inom
programområdet beräknas uppgå till cirka 1650 fordon/
vardagsdygn. Den större delen av denna trafik är riktad mot
söder, mot centrum och väg 40.
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De korsningar i det övergripande nätet som utifrån ett
kapacitetsperspektiv skulle kunna påverkas mest är KungsNORRMALM
gatan – Järnvägsgatan, Kungsgatan - Yxhammarsgatan samt
Vegagatan – Skaraborgsvägen. Korsningarna utmed Kungsgatan är signalmässigt samordnade mellan Järnvägsgatan och
Åsbogatan vilket bedöms minska den enskilda korsningens
kapacitet. Dessa är idag relativt hårt belastade under högtrafik, men bedöms med utgångspunkt från dagens flöden ha
kapacitet för de tillkommande flödena från Tokarpsberg,
även med utbyggnad upp till cirka 300 bostäder.
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är relativt smal med mycket parkerade bilar och har en smal
trottoar. Korsningen till Engelbrektsgatan har bristande
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Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan ses över i samband med
kommande planarbete.
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Alternativa anslutningsvägar till område A
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M

Ett alternativ på angöring till område A är via Brahestigen
där det dock är en brant lutning. En anslutning skulle kunna
ske till ett parkeringsgarage på en lägre nivå som därmed
kan ta upp höjdskillnaden. För tillgänglighet för bland annat
räddningstjänst föreslås en anslutning från Lindebergsgatan,
som används mer sällan, och därför kan ha en annan utformning och markbeläggning, exempelvis som ett gångstråk.
Angöringen behöver studeras vidare i planskedet.
Område B kan anslutas mot Engelbrektsgatan om parkeringar anordnas i parkeringsgarage under bostadsutbyggnaden. I
annat fall kan anslutning ske mot Tomasgatan.
Område C kan anslutas mot Liljebergsgatan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar
för vatten och avlopp. Dessa ledningar behöver förstärkas i
området vid nybyggnation. Befintliga ledningar är placerade
genom exploateringsområdet och vidare upp på berget, för
att möjliggöra självfall. Dessa ledningar ska fortsatt finnas
kvar.

Dagvatten

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. Vid behov ska dagvattnet renas så att miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) inte påverkas negativt. Dagvatten
från berget kan behöva hanteras vid byggnation nära berget.
Dagvattenutredning tas fram i planskedet.
Om området i norr förtätas inom parkeringsytan ska
exploateringen inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut
från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med
innan förändringen. En byggnation skulle dock troligtvis
innebära att fördröjningen förbättras jämfört med dagens
hårdgjorda ytor.

Värme

Fjärrvärme finns utbyggt i området men har inte tillräcklig
kapacitet och behöver därför förbättras vid nybyggnation i
området.
Förslag på anslutningspunkter (från trafikutredning, Sweco).

Parkering

Avfall

Anslutningsväg till planerade bostäder behöver utformas så
att avfallshämtning går att lösa på ett bra sätt.

Parkering för bostäderna i område A bör lösas i källare. Då
kan höjdskillnader tas upp samtidigt som ytan runt bostäderna kan frigöras till grönytor.
Vid förtätning med bostäder på delar av de befintliga parkeringsytorna i område C behöver parkeringssituationen ses
över för befintliga bostäder, men skulle delvis kunna lösas
med parkeringshus.
Det finns en parkering vid Lindebergsgatan som idag nyttjas
av församlingshemmet och förskolan. Denna kan eventuellt
inkluderas vid planläggning av församlingshemmet.

Tillgänglighet

Programområdet är kuperat och tillfarter till nya bostäder
behöver studeras för att uppnå en god tillgänglighet. Full
tillgänglighet till naturområdet kan vara svår att åstadkomma
på grund av brant terräng.
En upprustning av vissa gångstigar och tydliggörande av
entréer till naturområdet skulle kunna förbättra tillgängligheten till rekreationsområdet och utsiktsplatsen.

PLANPROGRAM
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5. Natur

rekreation, bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen.
Denna del med skolskog och grillplats undantas från exploatering medan vissa stigar påverkas.

Natur och vegetation

En stor del av programområdet utgörs av stadsdelsskogen
Tokarpsberg. Det är ett naturområde som används som
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog. En
inventering och analys av naturvärden och friluftsliv har
gjorts för Tokarpsberg (Enviroplanning, 2016). Det finns
både naturvärden och rekreationsvärden i området. På flera
platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper
med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och
promenadstråk.
Inom programområdet har fem skogsområden med naturvärden avgränsats. I norra delen finns ett klass 3 område
med grova ädellövträd som rödlistad alm (CR) och ask (EN)
samt sälg. Trädslagsblandningen är relativt ovanlig och har
höga värden för andra arter. Detta område ska undantas från
exploatering. Det är viktigt att den totala arealen av dessa
områden bibehålls och att de ekologiska kvaliteterna som
finns där upprätthålls.
I den övriga delen av området finns vissa naturvärden, klass
4, med en blandning av blandskogar och lövskogar med vissa
värdeelement som död ved och bergväggar samt sparsamt
med sällsynta arter. I södra delen av detaljplaneområdet
sammanfaller klass 4 objekten med viktiga områden för

En av stigarna till grönområdet

Området fungerar även som spridningslänk mellan andra
grönområden söder om Borås djurpark med flera viltstråk in
och ut ur området. Den viktigaste spridningskorridoren för
större däggdjur utgörs av det sammanhängande skogspartiet
i nordöstra hörnet av Tokarpsberg som förbinder området
med Kypebergsområdet. Samtliga spridningsvägar är dock
viktiga att behålla och förstärka.
Kopplingen åt väster ska finnas kvar med grönstråk som
landar ner mellan bebyggelsen längs Engelsbrektsgatan,
vilket blir kopplingar både för människor och djur till
skogen. Då det enbart finns en enda spridningskorridor
västerut ska djur ha företräde framför människor då åtgärder
görs i stråket. Spridningskorridoren ska bevaras och gärna
förstärkas.
Biotopkarteringen av Tokarpsbergs östra del visar på en
mångfald av biotoper: blandskogar med löv- eller barrträdsdominans, en alsumpskog, flera lövskogar i branter och
nedanför berget med inslag av triviala lövträd som björk och
Inventering och analys av naturvärden och

Datum 2016-09-09

friluftsliv på Tokarpsberg

Ver

1

Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_
Tokarpsberg_Borås_ver1

Figur 26.

Rekreationsplatser och stigar inom Tokarpsberg.

Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning

40 (48)
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Tokarpsberg_Borås_ver1

Figur 13.

Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning

Karta med avgränsningar av naturvärdesobjekt samt förekomster av naturvårdsarter.
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asp men även ädellövsskogsinslag, igenväxningsmarker med
högörtsvegetation och mitt på berget ett relativt stor område
med fin granskog.

stigar går genom området, som nyttjas flitigt. Norra delen har
besöksvärden. Det är viktigt att bevara kullen. Tokarpsberg
har höga natur- och rekreationsvärden.

Delar av naturområdet är sedan tidigare planlagt för natur
Bedömningen är att värdena på Tokarpsberg påverkas genom
och nu föreslås att en ännu större del planläggs för natur i
programförslaget men till stor del ändå kan bevaras. Vid
samband med detaljplanläggning av bostäder. Det innebär
exploatering i grönområdet behövs kompensationsåtgärder.
ett tydliggörande av områdets natur- och rekreationsvärden
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde
NORDSKOGEN
och att byggnation inte ska göras i dessa delar. Enbart
skadas eller försvinner ska bekosta en kompensationsåtgärd.
mindre delar av området föreslås tas i anspråk för bostäder.
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden
Skolskogen föreslås planläggas som skolområde, men med
som går förlorade vid en exploatering återskapas eller ersätts.
restriktioner om att marken inte får bebyggas utan fortsatt
Det ska i första hand ske i det närliggande området, men kan
ska vara natur och vara tillgänglig för allmänheten.
även ske på annan plats. För Tokarpsberg finns exempelvis
möjligheter att förbättra rekreationsvärden på andra platser
inom grönområdet.
Grönområdesplan
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan samverka i stadens fortsatta
utveckling. Syftet med grönområdesplanen är framförallt
att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen. I grönområdesplanen är
Tokarpsberg klassad som stadsdelspark med Klass II, vilket
är definierat som ”mycket viktiga grönområden som är
oersättliga på lokal nivå”. I nordöstra delen markeras grönt
stråk (djur och växtliv) och rött stråk (mänskliga) kopplat
till Kypeterrängen. Dessa stråk är också högt klassade.
Grönstråken ska vara minst 20 meter breda. Det anges i
grönområdesplanens inventering för Tokarpsberg att flera
Grillplats på Tokarpsberg
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Utsnitt från ”Inventering till grönområdesplanen” (bild s.19)
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Lek och rekreation

berget med utsiktsplats inte så stor. Förbättringsåtgärder med
markbeläggning och tydliggörande av entrén skulle förstärka
tillträdet till naturen från detta håll. På grund av höjdskillnaderna kan det vara svårt att göra stigen fullt tillgänglig så
att den inte utgör något hinder för personer med funktionsvariationer, men åtgärder skulle ändå möjliggöra tillträde för
fler än idag. Tillgängliggörandet av naturen ska dock inte ske
på bekostnad av naturvärden utan en avvägning bör göras i
varje enskilt fall då åtgärder planeras.

I närområdet finns anordnad grillplats och uppe på berget
finns en utsiktsplats där man ser ut över västra delen av
Borås. Genom att ta ner enstaka träd skulle utsikten kunna
förbättras ytterligare. Även andra funktioner som stärker
rekreationsvärdena skulle kunna vara möjliga på berget, men
behöver studeras vidare.

Då delar av området föreslås bebyggas kommer vissa av
gångstråken/stigarna påverkas. Det ska fortsatt vara möjligt
att röra sig genom, alternativt förbi, dessa föreslagna
bostadsområden så att tillgängligheten för allmänheten till
grönområdet inte försämras.

Bergdalsskolan använder delar av Tokarpsberg som skolskog
och den blir som en förlängning av skolområdet. Här finns
även ett visst naturvärde. Skolskogen är mycket viktig att
bevara då den ligger i direkt anslutning till skolan och tillför
mervärden både för lek och undervisning. Mångfalden av
biotoper i närområdet ger även möjlighet för naturpedagogik. Även förskolan Tokarpsberg ligger i direkt anslutning till
skolskogen vilket möjliggör turer dit.

Det finns idag upptrampade stigar inne i naturområdet och
man kan ta sig upp på berget från flera håll. Södra, nordöstra
samt bergets centrala delar verkar dock nyttjas mest av
människor. Här är stigarna fler och grillplats, skol- och
förskoleskogar samt utsiktsplatser finns. För att förstärka
rekreationsvärdena behöver flera av stigarna och utkiksplatsen röjas och markeras.
Från skolskogen går det en stig upp på berget. Norrifrån,
från bostadsparkeringen, finns det en stig som delvis har haft
markbeläggning. Härifrån är höjdskillnaden till toppen av

För att göra Tokarpsberg till ett utflyktsmål för fler och
för att tillgängliggöra berget och den vida utsikten från
toppen av berget, kan det finnas möjlighet att skapa ett nytt
attraktivt sätt att nå toppen av berget. En ny entré till berget
skulle kunna skapas via en hiss i anslutning till de planerade
husen väster om berget. Via en hiss i eller på utsidan av
huset och en bro över till berget skulle allmänheten kunna
ta sig upp till berget på ett nytt och tillgängligt sätt. Den så
kallade ”gröna hissen” skulle sticka ut utformningsmässigt
och kunna bli en attraktion för besökare till Tokarpsberg.
Möjligheten för förslagen, samt för anslutning och parkering
av cykel och bil, behöver studeras vidare.

Skolskogen

PLANPROGRAM
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6. Sociala perspektiv

7. Störningar på platsen

Planprogrammets syfte är att studera förutsättningar för fler
bostäder i stadsdelen Norrmalm. Programmet belyser även
förutsättningar för anläggande av förskola och utbyggd skola
för att lösa en långsiktig barnomsorg. Programmet framhäver
även utveckling av stadsdelsskogen Tokarpsberg som kan
förbättra området bland annat som mötesplats, lek- och
strövområde samt utflyktsmål.

Risk

Trygghet

Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns
därför en närvaro i området kvällstid som är positivt för
trygghetskänslan. För barn och ungdomar kan det finnas en
otrygghet i att själva ta sig till skolan, till fots eller med cykel,
då cykling sker i körbanan och barnen behöver korsa bilgator.
I det norra området finns stora obevakade parkeringsytor
intill skogen vilket kan upplevas som otryggt kvällstid. Inom
naturområdet Tokarpsberg finns många naturstigar men de
är inte belysta vilket troligtvis gör att de inte används då det
blivit mörkt.

Mötesplatser

Skolan och förskolorna är mötesplatser både för barn och
föräldrar. På Tokarpsberg finns bland annat grillplats och
utsiktsplatser. Genom förbättringsåtgärder i naturområdet
skulle befintliga mötesplatser kunna stärkas och nya skapas.

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

I området planeras för bostäder som mestadels ligger en bit
ifrån gator medan vissa delar föreslås intill befintliga gator.
Viss ökning av trafiken på omgivande gator uppkommer då
nya bostäder byggts. Bullerfrågan bör studeras närmare i
eventuellt fortsatt planarbete.

Geoteknik och radon

Geoteknik, radon samt eventuell risk för blocknedfall
behöver studeras i planskedet.

Förorenad mark

I Bergdalen, söder om och utanför programområdet, finns
ett potentiellt förorenat område EBH med riskklass 4 (liten
risk).

8. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. För
programområdet är framförallt följande tre målområden
särskilt aktuella: Människor möts i Borås genom att mötesplatser
förbättras och skapas, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer genom områdets närhet till det mesta med gång- och

Utsnitt från Översiktsplan (ÖP06)
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Utsnitt från samrådshandling för nya översiktsplanen (ej antagen)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

cykelavstånd samt Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt genom
förtätning i ett delvis utbyggt område och att rekreationsvärdena i naturområdet stärks.

- Dagvatten

Översiktlig planering

- Ljusförhållanden (skuggning). Utsiktsförhållanden från
berget

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för en hållbar utveckling. I bilagan
med möjlig markanvändning (ej beslutad) anges att södra
Tokarpsberg ska planläggas för naturmark och att området
för Bergdalsskolan utökas åt norr. Norra Tokarpsberg (nuvarande parkeringsytor) pekas ut för bostäder flerbostadshus/
natur. Planprogrammet frångår delvis översiktsplanen genom
att planlägga delar av grönområdet som bostäder.
Det pågår arbete med en ny översiktsplan och den förväntas
antas av Kommunfullmäktige under våren 2018. Kartmaterialet är på en översiktligare nivå där naturområdet ska
bevaras med kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder.
Enstaka bebyggelse kan förekomma men åtgärder som
påverkar befintliga värden negativt undviks.
Södra delen av det bebyggda programområdet ingår i
”centrumnära bebyggelse” (orange på kartan) vilket innebär
gång- eller cykelavstånd från stadskärnan med stor potential
för förtätning/komplettering. Övriga delar klassas som
”övrig stads-/tätortsbebyggelse” där förtätning huvudsakligen sker inom bebyggelsen och i lägen som kan stärka lokal
handel eller service.

- Kulturmiljö

10. Administrativa frågor
Handläggning

Planprogrammet avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:
»»

Naturvärdesinventering (Enviroplanning, 2016-09-09).

»»

Trafikutredning (Sweco, 2018-04-06).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Pauline Svensson.
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.
Plan- och bygglovsavdelningen

Miljömål

Planprogrammet bidrar till att uppfylla miljömålet God
bebyggd miljö.

9. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, t.ex. under rubriker som Bebyggelse, Gator- och trafik och
Natur- och vegetation.

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Pauline Svensson
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt
att belysa följande frågor i kommande detaljplanarbete:
- Värdefull natur, rekreation, spridningskorridor och viltstråk
- Trafik, buller
- Geoteknik och blocknedfall

PLANPROGRAM
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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

Initiativärende till Grundskolenämnden
Från Allianspartierna

2018-05-22

Extratjänster
Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och lanserades 2015
speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor samt privata utförare inom
välfärden.
Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få
en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas främst till personer som av olika
skäl som står långt från arbetsmarknaden. Idag omfattas deltagare som varit i jobb- och
utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda
nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.
Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden
upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 månader. Subvention för
handledarstöd ingår.
Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som arbetsgivarna
annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars påtaglig att vanliga
anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs undan.
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på:
- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen?
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna?
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget?
- Vad är kostnaden för förvaltningen?
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om statsbidraget
försvinner?

2018-05-21
För Moderaterna
Ulf Sjösten

För Liberalerna
Birgit Wahlgren

För Centerpartiet
Jan Idehed

För Kristdemokraterna
Åke Ekvad

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2018-05-29

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00002 3.5.4.0

Adriana Waris
Handläggare

Anmälningsärenden per maj 2018
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och
lägger dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser.
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610, Föreläggande från Förvaltningsrätten i
Stockholm, Utdömande av vite

b)

SCB:s Medborgarundersökning 2017

c)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610, Yttrande till Förvaltningsrätten i
Stockholm, Utdömande om vite

Beslutsunderlag
1. Anmälningsärenden per maj 2018.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE

Adriana Waris
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2018-05-29

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00003 3.5.4.0

Delegationsbeslut 2018
Grundskolenämndens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut samt lägga dessa till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Delegationsbeslut 2018-05-29
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna, SEKRETESS
1.

Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2018-04-24—201805-28 (lista)

2.

Inkomna överklaganden skolplacering perioden maj 2018
Dnr 2018-00007

3.

Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden april, 1-20 maj
2018

4.

Beslut om avstängning perioden 2018-04-24—2018-05-28
Dnr 2018-00018

5.

Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2018-04-24—
2018-05-26, dnr 2018-00024

6.

Delegationsbeslut uppskjuten skoltid maj 2018
Dnr 2018-00025

7.

Personal

Övriga delegationsbeslut
8.

Avslagsbeslut skolskjuts april 2018 Dnr 2018-00026

9.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till förskoleklass 2018, dnr 2018-00007 (lista)

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

10.

Förteckning över beslut som gått vårdnadshavare emot eller
beslut som fattats utan att vårdnadshavare valt skola i samband
med skolvalet till åk 7 2018, dnr 2018-00007 (lista)

11.

Svar till Förvaltningsrätten i Jönköping, laglighetsprövningar
skolplacering 2018/2019, maj, Dnr 2018-00007

Beslutsunderlag
1. Sammanställning av delegationsbeslut för perioden.

Samverkan
Information i FSG.

Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

