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Personal- och kompetensförsörjningsplan  
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna Förskoleförvaltningens Personal- och 
kompetensförsörjningsplan. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Kommunstyrelsen.  

  
 
Sammanfattning 
Varje förvaltning har fått i uppdrag att upprätta en förvaltningsspecifik Plan 
för personal- och kompetensförsörjning. I Förskoleförvaltningens plan 
konstateras att det övergripande målet är att utveckla kvaliteten i 
undervisningen. För att kunna göra det krävs medarbetare med god 
pedagogisk kompetens. 
 
För att attrahera kompetenta medarbetare krävs bland annat bra och 
ändamålsenliga lokaler. Vid ordinarie personals frånvaro behöver 
förvaltningen tillse att vikarier sätts in. Lönerna behöver vara 
konkurrenskraftiga och de anställda skall erbjudas möjlighet till 
kompetensutveckling. 
 
För att underlätta rekryteringsarbetet införs en rekryteringsbonus. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och ska förbättras. Förvaltningen 
ska vidare arbeta för en breddad rekrytering. 
 
För att behålla kompetens i förvaltningen behöver förskolechefernas 
förutsättningar ses över. Medarbetare skall erbjudas möjlighet till 
vidareutbildning och genom validering kunna bli förskollärare eller 
barnskötare. Karriärvägar skall skapas. Medarbetarens möjlighet till 
delaktighet och att påverka sin arbetssituation är central för att behålla 
kompetens i förvaltningen. 
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Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har i budget 2016 fått i uppdrag att upprätta en samlad 
”Plan för personal- och kompetensförsörjning”. Planen för personal- och 
kompetensförsörjning ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet 
och uppdrag mot kommuninvånarna. Planen ska behandla hur Borås Stad 
ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla samt avveckla 
kompetens. Varje förvaltning har fått i uppdrag att upprätta en 
förvaltningsspecifik plan. Planen skall kompletteras med ett tydliggörande 
av yrkesspecifika karriärvägar. 
 
Planen tas fram i tre steg. Inledningsvis identifieras verksamhetens behov, 
därefter identifieras de aktiviteter som krävs för att åstadkomma resultat och 
slutligen beskrivs resultatet. Den tredje delen får mindre utrymme i denna 
första plan. 
 
I Förskoleförvaltningens plan konstateras att det övergripande målet är att 
utveckla kvaliteten i undervisningen. För att kunna göra det krävs 
medarbetare med god pedagogisk kompetens. Fördelningen mellan 
barnskötare och förskollärare ska vara 30 respektive 70 %. I övrigt ska all 
personal ha relevant utbildning. Borås Stad har ett underskott på utbildad 
personal i förhållande till uppsatt mål om 70 % förskollärare och 30 % 
barnskötare.  
 
För att attrahera kompetenta medarbetare krävs bra och ändamålsenliga 
lokaler. Vid ordinarie personals frånvaro behöver förvaltningen tillse att 
vikarier sätts in. Lönerna behöver vara konkurrenskraftiga och de anställda 
skall erbjudas möjlighet till kompetensutveckling. Kunniga och kompetenta 
förskolechefer behövs för att leda och entusiasmera medarbetarna. I strävan 
mot en bättre arbetsmiljö och förbättrad kvalitet i verksamheten behöver 
förvaltningen också verka för mindre barngrupper. Goda 
arbetsförhållanden och attraktiva personalförmåner behöver kommuniceras 
ut så att det blir kända.  
 
För att underlätta rekryteringsarbetet införs en rekryteringsbonus där 
medarbetare som tipsar om legitimerade förskollärare som anställs och 
jobbar kvar under ett år ersätts med 15 000 kr. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) och ska förbättras. Förvaltningen ska vidare arbeta för 
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en breddad rekrytering bland annat genom att kompensera för bristande 
språkkunskaper. 
 
För att behålla kompetens i förvaltningen behöver förskolechefernas 
förutsättningar ses över. Utöver fortbildning behöver det frigöras tid så att 
förskolecheferna kan ägna mer tid åt det pedagogiska ledarskapet. 
Medarbetare skall erbjudas möjlighet till vidareutbildning och genom 
validering kunna bli förskollärare eller barnskötare. Karriärvägar skall skapas 
och tydliggöras. Lönespridningen ska öka och möjligheter till löneutveckling 
skall finnas. Medarbetarens möjlighet till delaktighet och att påverka sin 
arbetssituation är central för att behålla kompetens i förvaltningen. 
 
 
 
Samverkan 
Ärendet har samverkats i FSG. 
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrlesen 
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Vad är kompetens? 
 
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska kunskaper som 
förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter att förstå vad 
verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller motivation, är den 
drivkraft som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att nå uppsatta mål. 
 
 
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan? 
 
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en 
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar 
till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som 
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal 
och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten 
att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för 
framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för 
att uppnå verksamhetens mål. Att ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna 
medarbetarsamtal, se till att varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla 
konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är 
avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att 
utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda 
arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1. 
 
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden gör att 
Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en attraktiv och 
konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som 
initiera rätt insatser och åtgärder för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare. 
 
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas om. 
Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och medarbetarnas 
kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, 
medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt. 
 
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika 
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av insatser 
och åtgärder inom organisationens olika verksamheter. 
 
 
Stolta ambassadörer 
 
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och som står för god 
service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är avgörande för 
verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta ambassadörer för Borås stad som 
arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i framtiden ska kunna attrahera och rekrytera 
ny kompetens. Tyngdpunkten i kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser och åtgärder som 
främjar Borås stads förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare. 
 
 
 
 

1 Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska 
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.  
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Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen 
 
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en treårsperiod men ska 
utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de skickas till 
Stadskansliet.  
 
Planen arbetas fram i tre steg: 
 

1. Identifiera verksamhetens behov, d.v.s. ta fram de underlag som behövs för att kunna göra en 
analys.  
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1) 
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling. 
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits fram. 

 
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda verksamhetsresultat; (utgå från 

analysen ovan, för att kunna göra rätt prioriteringar!) 
a) Attrahera 
b) Rekrytera 
c) Introducera 
d) Behålla och utveckla 
e) Avveckla och omställning  

 
3. Verksamhetens resultat/uppföljning  

a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram men en fördjupad 
uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa period 
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1. Verksamhetens behov 
– inventering, analys och planering 
 
Kompetensförsörjningsplanen ska beskriva förvaltningens behov av kompetens på kort och lång sikt. 
Planen ska bygga på en invärldsanalys där befintlig personalstruktur och kompetenskrav för olika 
yrkesroller mm analyseras. Förvaltningens mål och uppdrag konkretiseras. Förväntad utveckling beskrivs 
och en omvärlds analys görs. Vad är syftet med vår verksamhet? Vilka mål och uppdrag förväntas 
verksamheterna nå och utföra på kort sikt (uttrycks i budget) och på lång sikt (uttrycks i strategidokument, 
program och riktlinjer) Vad händer i omvärlden? (ny teknik, nya utbildningar, titlar osv) Vilket behov av 
utveckling har framkommit i de individuella utvecklingsplanerna? 
   
Personalstatistik – se bilaga 1 
 

Förvaltningens mål, uppdrag och förväntad utveckling 
 
Ansvarsområde 
Sedan januari 2017 ansvarar Förskolenämnden för den kommunala förskolan, pedagogisk omsorg, öppen 
förskola, pedagogisk omsorg samt samordning av familjecentralerna i Borås Stad. Ansvaret omfattar även 
godkännande och tillsyn av enskild förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.  
 
Mål och uppdrag 
Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 
utbildning. 
 
Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.  Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 
ska prägla verksamheten. (Skolverkets Allmänna råd för Förskolan 2016 s. 8)  
 
Förskoleförvaltningen arbetar enligt Skollagen mot målen i förskolans läroplan och samt utifrån Borås 
Stads vision för förskola och skola, Lust att lära - möjlighet att lyckas som uttrycks i strategidokumentet 
Bildningsstaden Borås.  
 
I Bildningsstaden Borås anges att ”Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället” (Bildningsstaden Borås s. 3). Grunden för det livslånga lärandet läggs i 
förskolan. ”Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång. 
Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares arbete och utveckling för att 
garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som 
innebär att kontinuerligt utveckla sitt kunnande och sin förståelse av lärande processen.” (Bildningsstaden 
Borås s 5)   
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Sveriges bästa förskola 
Förskoleförvaltningens övergripande mål handlar om att utveckla kvaliteten i undervisningen. 
Undervisningsbegreppet behöver därför implementeras i högre grad i ledning av och genomförande i 
verksamheten. Undervisningen i förskolan ska utgå från varje barns förutsättningar. Förskollärare behöver 
kontinuerligt anpassa undervisningen och arbetet utifrån var barnen befinner sig i förhållande till 
läroplansmålen när lärandesituationer skapas. Undervisningen kräver också gemensamma reflektioner och 
att det kollegiala lärandet utvecklas.  
 
Utifrån de prioriterade utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås har Förskoleförvaltningen i 
Utvecklingsplan 2017 formulerat och grupperat utvecklingsområden som kan kopplas till undervisningen. 
Varje förskola avgör själva om och på vilket sätt nedan angivna utvecklingsområden är relevanta för 
respektive enhet;  
 
– Värdegrund 
– Systematiskt kvalitetsarbete 
– Barnhälsoarbete 
– Språk-, läs- och skrivutveckling på alla modersmål 
– Matematikutveckling 
– Digital kompetens 
– NO-teknik 
  
 
Andel förskollärare och barnskötare 
För att kunna utveckla kvaliteten i undervisningen krävs medarbetare med god pedagogisk kompetens. 
Fördelningen mellan barnskötare och förskollärare ska vara 30 respektive 70 %. I övrigt ska all personal 
ha relevant utbildning.  
 
 
Tydliggöra karriärvägar 
Förskoleförvaltningen har ett behov att ta fram olika karriärvägar för att stimulera utveckling och 
utmaning för de medarbetare som önskar det. Det är självklart inte alla medarbetare som vill hitta en 
karriärväg utan för dem arbetar förvaltningen vidare med de individuella utvecklingsplanerna. I de 
individuella utvecklingsplanerna ses varje enskild individs behov av kompetensutveckling över och i 
största möjliga mån även sedan tillgodoses. 
 
I bilagan 2 ”karriärvägar” specificeras den utbildning och kompetens som krävs för ett urval av 
förvaltningens olika personalkategorier. Där har vi ännu inte tagit hänsyn till forskarutbildad utan det 
kommer vi på några års sikt att se över för ytterligare karriärvägar.   
 
 
 

Analys 
 
I Sverige är det brist i hela landet då det gäller förskollärare och i dagsläget ser det inte ut att bli någon 
ljusning. Lärosätena har också svårt att fylla sina platser och få studenterna att fullfölja sin utbildning. 
 
Borås Stad har ett underskott på förskollärare i förhållande till uppsatt mål om 70 % förskollärare och 30 
% barnskötare. Det är ingen nyhet utan ett konstaterat faktum sedan flera år tillbaka. En bidragande orsak 
är delvis att löneläget i Borås Stad är lägre än löneläget i de närliggande kommunerna. 
 
Utbildning, arbetslivserfarenhet och god måluppfyllelse måste löna sig. Förvaltningen kommer därför att 
ha stort fokus på att belöna goda arbetsprestationer och ökad lönespridning utifrån differentierad 
lönesättning.  
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Genom att samla samtliga förskolor i en förvaltning skapas nu goda förutsättningar för att öka kvalitet i 
Borås Stads förskolor och skapa en mer likvärdig förskola. 
 
Skapa förutsättningar 
Stolta ambassadörer är nyckeln. Tyngdpunkten i Förskoleförvaltningens kompetensförsörjningsplan 
kommer därför vara insatser och åtgärder som främja förvaltningens förmåga att behålla och utveckla 
befintliga medarbetare.  
God arbetsmiljö, löneutveckling, kompetensutveckling och att tydliggöra karriärvägar.  
 
Tillsammans vässar vi välfärden 
För att lyckas behöver förvaltningen samverka med olika aktörer: Universitet och högskolor, 
kommunalvuxenutbildning och andra utbildningsaktörer, Arbetsförmedlingen, Jobb Borås.  
 
Kommunikation är A och O 
Förvaltningen behöver arbeta för att synliggöra uppnådda resultat samt genomföra en rad olika 
marknadsföringsaktiviteter i väl genomtänkta kanaler.  
 
Att bli Sveriges bästa förskola 
Jante måste begravas. För att nå målet att bli Sveriges bästa förskola är det viktigt att våga sticka ut, att 
goda exempel sprids och framgångar firas! Kreativitet och innovativa idéer ska främjas. Både idéanvändare 
och idéspridare ska lyftas. Det kräver mod och passion i ledarskapet och professionalism, engagemang och 
lärande hos samtliga medarbetare.  
 
Sammanfattningsvis handlar de kommande årens arbete om att skapa förutsättningar för att bli Sveriges 
bästa förskola genom samverkan med olika aktörer samt att kontinuerligt kommunicera uppnådda resultat. 
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2. Handlingsplan  
Kompetensförsörjningsprocessen: Vilka aktiviteter behöver vår förvaltning vidta för att skapa 
goda verksamhetsresultat? 

 
Kompetens är en nödvändighet för att en organisations verksamhet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt 
att målen nås. Om relevant kompetens inte finns måste organisationen vidta åtgärder eller initiera insatser 
för att säkerställa god personal- och kompetensförsörjning. Det går alltid att förvärva mer kompetens i 
form av kunskap och färdigheter på både individ- och organisationsnivå, men det bidrar bara till 
måluppfyllelse om kompetensen är relevant. Kärnan är att kompetensförsörjningen ska bidra till 
organisationens mål! 
 
Attrahera  
 
För att möta framtid behov och kunna rekrytera behöver vi som arbetsgivare vara mer attraktiv. Det 
handlar om att arbeta brett på olika delar i verksamheten. Vi behöver ha bra och ändamålsenliga lokaler, 
ha möjlighet att sätta in vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Lönenivåerna behöver ses över och 
möjlighet till kompetensutveckling ska kunna erbjudas. Kunniga och kompetenta förskolechefer behövs 
för att på bästa sätt kunna leda och entusiasmera sin personal. I strävan mot en bättre arbetsmiljö och 
förbättrad kvalitet i verksamheten behöver vi verka för mindre barngrupper.  
 
Som en personalförmån erbjuder Förskoleförvaltningen arbetskläder till sina pedagoger. I Borås Stad 
erbjuds också ett stort antal andra personalförmåner som exempelvis friskvårdsbidrag där arbetsgivaren 
står för halva kostnaden för motionsaktiviteter. Alla medarbetarna har också fria bad i kommunens olika 
anläggningar. Tillsvidareanställda har möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag och samtliga anställda 
har från och med den 1 juni möjlighet att lösa årskort för kollektivtrafik som betalas genom avdrag på 
lönen. För medarbetare med semestertjänst finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler lediga 
dagar och det finns även möjlighet att växla lön till extra tjänstepension. Borås Stad har en 
personalförening, ”Merkraft”, som anordnar uppskattade personalaktiviteter. 
 
För att synliggöra Förskoleförvaltningen som arbetsgivare försöker vi marknadsföra oss bland annat via 
sociala medier. 
 
Sammanfattning 
– Ha bra och ändamålsenliga lokaler. 
– Tillsätta kompetenta vikarier med en garantilön 
– Bra lön för våra medarbetare med skäliga lönenivåer 
– Erbjuda möjlighet till kompetensutveckling 
– Kompetenta förskolechefer som kan leda och entusiasmera sin personal 
– Mindre barngrupper för högre kvalitet 
– Kontinuerligt erbjuda arbetskläder 
– Friskvårdsbidrag för en bättre hälsa 
– Använda vikarier som goda ambassadörer 
 
Om det är möjligt: 
– Erbjuda förmåner som fria tandläkarbesök samt hälsokontroller 
 
Hur ska vi attrahera? 
– Genom att använda sociala medier som kommunikationskanal 
– Genom samlingsannonser där flera förskolor samverkar för att även ha gemensamma 
”speedrekryteringar” 
– Genom att marknadsföra allt fantastiskt som pågår i verksamheterna så att fler få ta del av det. 
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Rekrytera 
 
Kort sikt 
Som ett steg i att rekrytera förskollärare till Borås Stad införs en rekryteringsbonus som utbetalas till den 
medarbetare i Borås Stad som kan tipsa en legitimerad förskollärare att söka sig till Borås Stad. Om läraren 
anställs och arbetar kvar i organisationen efter ett kalenderår utbetalas ett engångsbelopp på 15000 kr till 
tipsaren. Ett annat sätt som ett led i rekrytering är att använda s.k. Studentambassadörer som studerar och 
under studietiden också arbetar i verksamheten. 
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig rekryteringsbas för nya medarbetare, där innehåll och 
mottagande kan vara avgörande för den kommande yrkeskarriären. Genom en förbättrad VFU ökar 
möjligheterna att rekrytera nya medarbetare. Välutbildade handledare är av yttersta vikt. 
 
Arbeta för att bredda rekryteringen. Olika kompetenser och egenskaper bland medarbetarna berikar och 
är utvecklande för organisationen. Ett sätt att bredda rekryteringen kan vara att använda sig av samma 
modell som man gjort inom äldreomsorgen där språksvaga går bredvid ordinarie personal dels i syfte att 
lära sig svenska men också i syfte att rekrytera/attrahera nya medarbetare till vår verksamhet. Andra 
exempel på bredda rekryteringen kan vara att hålla föreläsningar på högskolan, ha frukostseminerier m.m.  
 
Sammanfattning 
– Förbättrad VFU som leder till att studenten vill arbeta i Borås Stad 
– Föreläsningar på högskolan och frukostseminarier på högskolan för att ”hitta” blivande medarbetare 
– En breddad rekrytering där fler kompetenser ses som en möjlig väg in i verksamheten och på sikt även 
vidareutbildning 
– Dubbla språkkunskaper för barnskötare (barnskötare med modersmålsstöd)  
 
Lång sikt 
Det är i dagsläget brist på utbildade förskollärare, för att på längre sikt arbeta bort denna brist behövs fler 
utbildningsplatser på förskollärarlinjen. Obligatorisk PRAO – genom att ha obligatorisk PRAO för 
högstadieelever väcka intresset för att arbeta inom förskolan. 
 
Sammanfattning 
– Politiker och ledningsgrupp visar att förbättring kommer ske inom alla områden. Att Borås Stad jobbar 
med frågorna(främst lön) mot en förbättring.  
– Göra som äldreomsorgen, språksvaga går bredvid 
 
Om möjligt: 
– Obligatorisk PRAO i förskolan/skolan, alla högstadieelever har varit ute och praoat på förskolan 
 
 

 
 

Introduktion 
 
Tillsvidareanställda 
Alla nya medarbetare ska få en bra introduktion med syfte att få stöttning och vägledning och därför ska 
nya medarbetare ha en mentor. Det ska vara individuellt utformat men samtidigt innehålla en gemensam 
del så att vi kvalitetssäkrar att alla får en tydlig information kring våra regler, värdegrund samt de olika 
processerna. Den sammanlagda tiden för att ha en mentor kan också variera individuellt. Den enskilda, 
mentorn och förskolechefen diskuterar tillsammans fortsatt innehåll och tidsperiod men det är 
förskolechefen som beslutar. 
 
Sammanfattning 
- Mentor för alla nyanställda 
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Vikarie – timanställda – praktikanter 
De vi tar emot som vikarier, timanställda eller praktikanter ska alla får möjlighet att titta på en film som 
handlar om förskolans verksamhet. Alla rutiner och undervisningsprocesser som pågår samt vilka regler 
som gäller. Efter man har sett filmen ska en dialog föras, antingen med en av medarbetarna eller med 
förskolechefen för att säkerställa att informationen tagits emot på rätt sätt. Det är önskvärt att de som 
kommer från arbetsförmedlingen och ska genomföra praktik på förskolan går bredvid en handledare 
under en månad och för kontinuerliga dialoger. 
 
Sammanfattning 
– Film 
– AF – Praktik 1 mån 
 
 

Behålla och utveckla 
 
Möjliggöra för förskolechefer att delta i fortbildning/kompetensutveckling i pedagogiskt ledarskap. 
Ge ett ökat administrativt stöd till cheferna så att de kan avsätta mer tid åt det pedagogiska ledarskapet 
samt även hinna ge feedback och bekräfta medarbetarna. Jobba för högre delaktighet bland medarbetarna 
där de ges möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
 
Förskoleförvaltningen vill uppmuntra redan pedagogiskt verksamma inom förskolan i Borås Stad att 
vidareutbilda sig för att få förskollärarexamen eller bli barnskötare, genom en valideringsinsats erbjuds nya 
karriärvägar för att behålla och utveckla befintliga medarbetare.  
 
Förvaltningen följer Borås Stads lönepolicy där lönespridning och möjligheter till löneutveckling ska 
finnas. 
 
Förvaltningen har målsättningar att minska sjukfrånvaron och en hälsosam organisation är attraktivt att 
arbeta i. Även genom minskade barngrupper förbättras arbetsmiljön i form av minskad stress m.m. vilket 
är ett led i att minska ohälsa och sjukfrånvaro och möjliggör än mer för planeringstid. En hälsoplan ska tas 
fram. 
 
När en medarbetare väljer att avsluta sin anställning ska ett avslutningssamtal genomföras med 
medarbetaren för att få in synpunkter i syfte att kunna förbättra och utveckla verksamheten. 
 
Låta medarbetare delge nämnden goda exempel på det arbete de utför för att på så sätt synliggöra det 
arbete som utförs samt stärka och uppmuntra medarbetaren i sitt jobb. Jobba för att media också skriver 
positiva artiklar om vår verksamhet. 
 
För att behålla äldre medarbetare kvar längre i anställning kommer medarbetare som fyllt 66 år och tillhör 
ett bristyrke att få möjlighet till ett lönetillägg på 2 000 kr/mån efter beslut av förvaltningschef.  
 
Genom att anpassa arbetstider och arbetsuppgifter för den äldre medarbetarens förutsättningar förväntas 
andelen medarbetare som väljer att kvarstå i anställning att öka. 
 
Om möjligt: 
Ha tillgång till vikarieteam som möjliggör för hela arbetslag att vara frånvarande en dag på grund av t.ex. 
kompetensutveckling. 
 
Sammanfattning: 
– Kompetensutveckla våra chefer i pedagogiskt ledarskap 
– Stärka förskolechefernas förmåga att bekräfta och ge feedback  
– Se till att möjliggöra positiva artiklar i media som visar stolthet för verksamheten 
– Genom validering möjliggörs fler karriärvägar för nya utmaningar 
– Större möjlighet att påverka sin arbetssituation, för att få en god arbetsmiljö  
– Arbeta med minskade barngrupper och även värna om planeringstiden 
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– Arbeta för löneutveckling och lönespridning 
– Jobba med resurser, även täcka när resursen är borta 
– Lönetillägg för medarbetare som fyllt 66 år 
– Anpassning av arbetstider och arbetsuppgifter för äldre medarbetare 
 
Om möjligt: 
– Se över möjlighet med ett vikarieteam 
 
 
 

Avveckla/omställning 
 
Om kompetensbehovet inte kan tas tillvara i en del av organisationen så uppmuntras intern rörlighet om 
en medarbetare önskar prova på en annan tjänst internt. I detta arbete samverkar förvaltningen med 
medarbetarcentrum. Medarbetarcentrum främjar intern rörlighet, minimerar inlåsningseffekter och främjar 
bibehållet engagemang i Borås Stad. 
 
I nuläget har förvaltningen personer som saknar relevant utbildning. För att nå målet om god kvalitet är 
erforderlig utbildning en viktig förutsättning. Befintliga medarbetare ska därför ges möjlighet till 
kompetensutveckling i form av valideringsinsatser till barnskötare och förskollärare i strävan att nå målet 
70 % förskollärare samt 30 % barnskötare. 
 
Sammanfattning: 
– Möjlighet att gå vidare till annan tjänst där medarbetarcentrum kan vara en hjälp 
– Saknar relevant utbildning, möjliggöra kompetensutveckling 

 
 
3. Verksamhetens resultat/uppföljning 
 
Kompetensförsörjningsplanen kommer årligen att följas upp och revideras bland annat genom att följa 
och analysera förändringar i talen för personalstatistiken.  
 
I uppföljningen besvaras följande frågeställningar: 
1. Har aktiviteterna för kompetensförsörjning varit framgångsrika? 
2. Behov av ytterligare insatser och åtgärder? 
3. Möjligheter och utmaningar? 
 
Då detta är förvaltningens första plan för personal- och kompetensförsörjning genomförs ingen 
uppföljning. 
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Personalstruktur Kön Ålder Pers. 
oms. 

Frånvaro Lön (kr) Behov av utveckling 
(se ind.utvecklingsplaner) 
/Övriga noteringar 

Yrkeskategori 
tv = tillsvidare 
vt = visstid 

K M  -  
29 år 

30-
49 år 

50 år 
- 

 Sjuk % för.led 
tim 

Vab 
tim 

10 
Perc. 

median 90 
Perc. 

Önskad 
utveckling 

 

Barnskötare 
Bsk 3680 tv 
Bsk 3680 vt  

 
266 
20 

 
10 
2 

 
35 
14 

 
145 
4 

 
96 
4 

 
7,6 % 

 
 
9,39 % 

 
 
37682 

 
 
11359 

 
 
21 300 

 
 
23 730 

 
 
25 880 

  

 
Outb. Bsk 3698 tv 
Outb.Bsk 3698 vt 

 
82 
39 

 
2 
3 

 
15 
28 

 
40 
10 

 
29 
4 

 
8,1 % 

    
19 590 

 
22 050 

 
24 223 

  

Förskollärare 
Fsk 3641 tv 
Fsk 3641 vt 

 
629 
13 

 
17 
1 

 
88 
7 

 
366 
4 

 
189 
3 

 
10 % 

 
 
8,83 % 

 
 
166079 

 
 
27878 

 
 
25 483 

 
 
27 328 

 
 
30 139 

  
56 tv och 2 vt förskollärare 
är 60 år eller äldre. 

 
Obeh. Fsk 5989 tv 
Obeh.Fsk 5989 vt 

 
1 
155 

 
1 
14 

 
- 
95 

 
1 
57 

 
1 
17 

 
- 

    
- 

 
- 

 
- 

  

 
Förskolechef    tv 
Etikett 104012 vt 

 
35 
- 

 
2 
- 

 
- 
- 

 
23 

 
14 

 
15,6 % 

 
 
1,25 % 

 
 
1263 

 
 
226 

 
38 300 

 
39 500 

 
43 475 

  
6 förskolechefer är 60 år 
eller äldre 

 
Handläggare      tv 
Etikett 1510xx   vt 

 
12 
- 

 
4 
- 

 
1 
- 

 
8 
- 

 
7 

 
- 

 
9,71 % 

 
344 

 
 
 

     

 
Administratör   tv 
Etikett 1520xx   vt 
 

 
16 
2 

 
- 
- 

 
1 

 
3 

 
12 

 
- 

    
25 130 

 
27 775 

 
30 680 

  

Speciallärare/ 
Specialpedagog 
tv 
vt 
Etikett 401016-17 

 
 
10 
1 

 
 
1 
- 

 
 
- 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
1 % 

 
 
430 

 
 
48 

 
 
28 253 

 
 
35 000 

 
 
36 820 

  
4 speciallärare och 
specialpedagoger är 60 år 
eller äldre. 
 



Medarbetarundersökning 5+4 3 2+1 Notering (Borås stad  2015 års resultat) 
Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt Borås Stad 
om tre år. 
 

62 
66,7 
50,2 
67,3 

17,5 
13,5 
17,2 
12,8 

13,7 
10,1 
23,7 
12,6 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Jag skulle kunna rekommendera andra att söka jobb hos 
min arbetagivare Borås Stad. 
 

44,9 
62,3 
63,6 
74,1 

29,5 
18,2 
18,2 
16,9 

18,1 
10,4 
11 
5,3 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Min kompetens tas tillvara på min arbetsplats. 
 

83,8 
82,5 
73,2 
79,6 

10,6 
11,8 
12,4 
11,1 

4,9 
2,4 
12,4 
7,6 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna 
utföra mina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. 
 
”Professionalism” 

97,1 
89,6 
93,5 
93,5 

2 
7,1 
5,2 
4,8 

0,8 
1,7 
0,7 
1,3 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 
 
”Lärande” 

75,8 
81,8 
77,7 
76,6 

17,3 
14,8 
15,1 
17,1 

6,9 
3,4 
7,2 
6,3 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Mitt arbete engagerar mig 
 
”Engagemang” 

92,6 
94,3 
91,1 
90,7 

5,3 
4,4 
6,2 
5,8 

1,5 
1 
2,7 
3 

Fsk/fritidsped. 
Bsk 
Handläggare 
Administratör 

Statistik baserad på datum 170101 (kön och ålder-struktur) Medarbetarenkätens resultat 2015 (Borås Stads resultat) 

Personalomsättning 160101-161231. Statistiken är framtagen på Borås Stadsnivå eftersom Förskoleförvaltningens statistik än så länge baseras på för få månader då förvaltningen bildades 170101. Det innebär att t ex 
förskollärare som arbetar på fritids är inkluderade i den statistik gällande personalomsättning som anges ovan.  

Frånvaro avser tiden 160101-161231. Statistiken är framtagen på Borås Stadsnivå eftersom Förskoleförvaltningens statistik än så länge baseras på för få månader då förvaltningen bildades 170101. Det innebär att t 
ex förskollärare som arbetar på fritids är inkluderade i den statistik gällande frånvaron som anges ovan. 

Lön Statistikdatum 170131, TV. Det innebär att de satsningar som görs vid löneöversynen under 2017 inte syns i statistiken. 



Karriärvägar  
Det finns många yrkesingångar till Borås Stad, som i sin tur skapar en mängd attraktiva karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. En karriär inom Borås 
Stad kan utvecklas i många olika riktningar, på bredden, på djupet och på höjden. 

Det är ett viktigt chefsansvar att varje medarbetare får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En grundläggande förutsättning för intern karriär är att varje 
medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att utvecklas utifrån verksamhetens behov i förhållande till sin egen kompetens, 
potential personlighet och viljeinriktning. I Borås Stad betonas vikten av varje medarbetare tar ansvar för sin utveckling, men för att varje medarbeta-
res potential och unika kompetens ska kunna tas tillvara ska utvecklingssamtal genomföras årligen.  

Som expert ges medarbetaren en möjlighet att utveckla sina professionella kompetenser inom ett avgränsat område. Specialistfunktioner bidrar till 
ökad kvalitet, stabilitet och professionalism inom verksamheterna.  

En linjär karriär innebär att medarbetaren successivt får ökat ansvar inom organisationen. För att Borås Stad ska klara dagens uppdrag och kunna 
utveckla verksamheten för framtidens ökande krav krävs gott chefskap och ledarskap på alla nivåer. Rätt kvalitet, måluppfyllelse, effektiv resursan-
vändning, helhetssyn, omtanke om medarbetarna och att verka inom den ekonomiska ramen är ledstjärnor för Borås Stads chefer. 

En utvidgande karriärväg innebär att medarbetaren utvecklar en bred generalistkompetens då medarbetaren får möjlighet att använda sina erfaren-
heter och sin kunskap inom angränsande yrkesområden, andra enheter eller avdelningar. Kompetensbredden innebär en stor verksamhetsnytta vid 
behov av förnyelse av arbetssätt och för att sprida goda exempel mellan olika verksamheter. Sidledes rörlighet bidrar också till innovativa lösningar då 
medarbetaren utvecklar ett helhetsperspektiv och en förmåga att se situationen från olika verksamheters behov.   

Varierad orelaterad karriär innebär att medarbetaren helt byter yrkesområde, dvs det handlar inte om ett uppdrag inom angränsande område, utan 
innebär något nytt. Projektledarskapskompetens är ett exempel på kompetens som kan användas inom olika yrkesområden.   

 

 

 

 



Vilka karriärmöjlig-
heter finns hos oss? 

Expert  

 

Linjär  

 

Utvidgande Episodisk Berikande sidouppdrag 

Riktning Fördjupning Uppåt Sidledes, relaterad Varierad, orelaterad  

Barnskötare utan 
utbildning 
 

Barnskötare     

Barnskötare Förskollärare  Samordnare Elevassistent Handledare för barnskötar-
studerande 

Skyddsombud 

Hälsoinspiratör 

Förskollärare Utvecklingspedagog  

Genuspedagog 

Ateljerista  

Pedagogista 

IKT pedagog 

Ecerspedagog 

 

Biträdande  
förskolechef 

Förskolechef 

Verksamhetschef 

Specialpedagog 

Administrativt stöd  

 Språkansvarig 

Matematikansvarig 

Mentor  

Processledare 

Grönflaggombud 

Skyddsombud 

Hälsoinspiratör 

Specialpedagog Utvecklingspedagog Biträdande  
förskolechef 

Förskolechef 

Verksamhetschef 

   



Utvecklingspedagog  Biträdande  
förskolechef 

Förskolechef 

Verksamhetschef 

   

Biträdandeädande 
förskolechef 

 Förskolechef 

Verksamhetschef 

   

Förskolechef 
 

 Verksamhetschef    

Modell: vidareutveckling av Decision Dynamics modell.  
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Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner förslaget till ”Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
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Alternativt förslag 
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 2017-05-10               D nr: 2017/FN0100 714 

 
Ann-Charlotte Carlsson 
Verksamhetsutvecklare 

 
         
                             
                           
  

Regler för förskola och fritidshem på obekväm 
arbetstid 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta att: 
 

1. godkänna förslaget till ”Regler för förskola och fritidshem på 
obekväm arbetstid”. 

 
Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till ”Regler för förskola och 
fritidshem på obekväm arbetstid”. Dokumentet utgår ifrån skollagen och 
Skolinspektionens rapport ”Omsorg på obekväm arbetstid” (2016). 
Dokumentet uppfyller kraven i Borås stads ”Riktlinjer för styrdokument”.  
 
Ärendet i sin helhet 
Enligt skollagen (2010:800)25 kap 5§ är kommunen inte skyldiga men ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 
förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Enligt 
Skolinspektionen (2016) anpassas inte alltid kommunernas erbjudande 
utifrån de behov hos de föräldrar som behöver sådan omsorg.  
 
Förskoleförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ”Regler för förskola 
och fritidshem på obekväm arbetstid” där föräldrarnas individuella behov 
av omsorg på obekväm arbetstid styr Borås stads erbjudande om plats. 
Dokumentet uppfyller kraven för hur ”Regler” skall skrivas enligt Borås 
stads ”Riktlinjer för styrdokument”. 
 
Förslaget till ”Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid” 
beskriver vad omsorg på obekväm arbetstid är, vem som har rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid samt kort om barnets vistelsetid. Vidare innehåller 
dokumentet en beskrivning av ansökningsförfarandet, hur beslut tas samt 
beskrivning av kö, avgift och uppsägning av plats.   
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Ann-Charlotte Carlsson 
Verksamhetsutvecklare 

 
Efter beslut i Förskolenämnden kommer dokumentet att skickas till 
Stadskansliet för att infogas i den gemensamma mall som skall användas vid 
”Regler” enligt Borås stads ”Riktlinjer för styrdokument”.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.   
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
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Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: juni 2017
Dokumentet gäller till och med: 2018

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Regler för förskola och 
fritidshem på obekväm 
arbetstid
Skollagen
Förskolenämnden erbjuder i enlighet med Skollagen (2010:800) 25 kap 5§ omsorg för 
barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 
hänsyn till förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före 05.30 och efter 18.30 vardagar, 
nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet-runt-verksamheter”. 

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 6 månader till och med 
vårterminen då barnet fyller 13 år vars båda vårdnadhavare (vid gemensam vårdnad) 
samtidigt arbetar under obekväma arbetstider (kvällar, nätter och/eller helger) och saknar 
reella möjligheter att ordna barnomsorg själva. 

Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadhavare har inte rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid. Inte heller vid semester eller annan ledighet. 

En individuell bedömning görs i samband med ansökan.

Barnets vistelsetid
Det är vårdnadshavarens arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet, som är 
grund för vistelsetiden. Barnets schema styrs således av vårdnadshavares arbetstid, vilket 
innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Barnet har möjlighet att vara 
i verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn 
motsvarande 8 timmar.

Ansökningsförvarande
Ansökan görs på särskild blankett, som undertecknas av båda vårdnadshavarna (vid 
gemensam vårdnad), även i det fall inte vårdnadshavarna är sammanboende. 

Följande handlingar ska bifogas ansökan
- Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadhavares arbetstid och att ändring av 

arbetstid ej är möjlig. 
- Arbetstidsschema för båda vårdnadshavares anställningar.

Ansökan skickas till:     Förskoleförvaltningen
      501 80 Borås

En ofullständig ansökan behandlas inte utan returneras till vårdnadhavare för komplettering.



Beslut
När Förskoleförvaltningen fått in en komplett ansökan från en vårdnadshavare om 
omsorg på obekväm arbetstid, görs en individuell bedömning utifrån behov som uttryckts 
i ansökningsblanketten.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för maximalt en period av 6 månader. Förnyad 
ansökningsblankett, arbetsgivarintyg och arbetsschema lämnas till Förskoleförvaltningen 
innan 6 månadersperioden är slut och omprovning sker. Om det är styrkt att behov 
av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår fortsätter placeringen utan avbrott och utan 
köplacering.

Kö
Vi har kö till dygnet-runt-förskolorna i Borås Stad.

Vid beviljande av ansökan sätts barnet upp i kön och erbjuds plats efter behov. Samordnare 
skickar kontinuerligt ut förfrågan till vårdnadshavare som söker plats, för att stämma 
av det aktuella behovet. När möjlighet finns att erbjuda plats på en dygnet-runt-förskola 
skickas ett platsererbjudande för underskrift samt schema över barnets vistelsetid som 
återsänds inom föreskriven svarstid. 

Avgift
Avgift för verksamhetet tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift 
oavsett om barnet endast befinner sig i dagverksamhet, endast har omsorg på obekväm 
arbetstid eller om barnet befinner sig i båda verksamheterna. 

Avgift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under semester, frånvaro och 
under skollov. Avgiften påverkas inte av hur mycket/lite omsorg på obekväm arbetstid 
som nyttjas. 

Uppsägning
Om anställningen upphör eller arbetstiden ej längre räknas som obekväm, upphör 
placeringen vid dygnet runt-verksamheten. Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid 
ska meddelas kommunen skriftligt. Uppsägningstid är 4 veckor. Vid uppsägning av 
plats men omsorgsbehov kvarstå på dagtid erbjuds placering på annan avdelning eller 
förskola/fritidshem.

Har platsen inte nyttjats på en månad, skickas ett brev hem om att platsen upphör. 
Förskoleförvaltningen gör regelbundna stockprovskontroller. 

Vid föräldraledighet med syskon erbjuds barnet plats på annan avdelning på enheten 
eller annan förskola. Barnet har förtur till dygnet runt-verksamheten om behov kvarstår 
efter föräldraledigheten.
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Motion; Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer 
och integritetspolicy 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden avstyrker motionen Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy 
och upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0087 714 
Handläggare: Carina Holmström, Lina Färm 

Ärende 6 
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Carina Holmström 
Chef för barnhälsa 2017-05-10         D nr 2017/FN0087 714 
 
Lina Färm 
Kommunikatör 

 
         
                             
                           
  

Motion; Borås Stads förskolor implementerar 
förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. avstyrka motionen om att Borås Stads förskolor implementerar 
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy.  

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen föreslår att motionen avstyrks då det finns ett 
systematiskt kvalitetsarbete samt rutiner för att upptäcka, förhindra och 
anmäla sexuella övergrepp. Förskolan arbetar efter de styrdokument, lagar 
och förordningar som finns för att stärka barns integritet och förhindra 
sexuella övergrepp.  
 
Ärendet i sin helhet 
Motionen beskriver Förskolebrevet, som innehåller riktlinjer och 
integritetspolicy som de uppmanar förskolor att använda. De förskolor som 
arbetar efter dessa blir markerade på kampanjens karta. Kartan är för den 
som vill försäkra sig om att ens barns förskola respekterar barns integritet 
och lär barnen respektera varandras integritet.  
På hemsidan samlas informations- och utbildningsmaterial från aktörer som 
Rädda Barnen, BRÅ och Bris.  
 
När Förskolebrevet lanserades medialt i februari behandlades frågan om 
huruvida Förskoleförvaltningen ska gå med i kampanjen upp i 
förvaltningsledningen.  
Olika funktioner i Barnhälsan samt förvaltningsledning har granskat 
materialet innan beslut fattades i förvaltningsledningen.  
 
Syftet med kampanjen är tveklöst gott och går i linje med 
Förskoleförvaltningens uppdrag och värdegrund. Materialet som 
Förskolebrevet erbjuder förskolorna att arbeta med är bra.  
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Carina Holmström 
Chef för barnhälsa 2017-05-10         D nr 2017/FN0087 714 
 
Lina Färm 
Kommunikatör 

 
 
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy överensstämmer i stora delar 
med hur Förskoleförvaltningen arbetar idag. Förskolans verksamhet styrs av 
lagar och styrdokument i syfte att minska övergrepp mot barn och att stärka 
barns integritet:  
Diskrimineringslagen, Skollagens kap. 6 samt Förordning (2006:1083) om 
barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande 
behandling.  
 
Alla förskolor upprättar årligen en likabehandlingsplan, för likabehandling, 
mot diskrimineringar och kränkningar. Planen kommuniceras och 
samverkas med vårdnadshavare.  Planen är en dokumentation om det 
förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet och är det systematiska 
kvalitetsarbetet inom området.  
 
Förskolor har lokala förutsättningar för sin verksamhet, lokaler och 
personal. Alla arbetar dock utifrån de lagar och förordningar vi har som styr 
verksamheten, och som tidigare beskrivits bedrivs ett systematiskt 
kvalitetsarbete kring kränkningar.  
Delar ur Förskolebrevets riktlinjer och policy styr i detalj hur förskolorna 
ska arbeta. Förvaltningsledningen anser att frågorna är reglerade och att 
förskolorna bör kunna ha en viss flexibilitet i sitt arbete.  
 
Förvaltningsledningen anser att det är av stor vikt att förskolans verksamhet 
styrs av lagar och förordningar, inte på externa aktörers initiativ.  
 
Förvaltningsledningen beslutade i april att inte gå med i kampanjen, men att 
uppmuntra förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets material, 
riktlinjer och policy i sitt arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp 
frågorna på föräldramöte.  
Beslutet kommunicerades till förskolechefer i början av maj.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.  
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
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Carina Holmström 
Chef för barnhälsa 2017-05-10         D nr 2017/FN0087 714 
 
Lina Färm 
Kommunikatör 

 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 



MOTION   2017-04-27 
KRISTDEMOKRATERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Motion om att Borås stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och 
integritetspolicy. 
 
Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. SBU:s1  undersökning från 2007 
visade att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt någon gång under sin uppväxt.  
 
Nyare undersökningar (2009 samt 2014) av Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att 1 barn av 5, det vill säga sex barn 
i varje klass utsätts för sexuella övergrepp.  
 
Enligt Brå polisanmäls cirka 18 000 sexualbrott varje år varav 3 000 är våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Brå:s 
statistik visar enbart de brott som anmäls och mörkertalet är stort. Studier gjorda på barn pekar på stora svårigheter 
att få barn att berätta om övergreppen och endast en liten andel gör det. Brå uppskattar därför att endast 2 av 10 
sexualbrott anmäls. Skulle alla sexuella brott anmälas skulle det innebära 250 anmälda sexuella övergrepp eller 
utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag – bara i Sverige. 
 
Samtidigt som ca 3 000 anmälningar om sexualbrott mot barn görs leder endast 4,2 procent till en fällande 
dom.  
 
Utvecklingen och statistiken talar sitt tydliga språk - att sexuella övergrep på barn är en stor samhällsutmaning som 
drabbar värst de vi behöver skydda mest! 

 
Det icke vinstdrivande företaget Tre ska bli noll har tillsammans med kriminologer, legitimerade psykologer och 
förskolechefer utformat Förskolebrevet (hittas på www.forskolebrevet.se). Förskolebrevet innehåller riktlinjer samt 
en Integritetspolicy som alla som jobbar med barnen måste skriva på och följa. Om förskolan implementerar 
Förskolebrevet och policyn markeras den som en blå prick på Förskolekartan som också finns på 
www.forskolebrevet.se. 
 
Kartan är för den som vill försäkra sig om att förskolan ens barn går på inte bara respekterar barns integritet utan 
också lär barnen respektera varandras integritet. I varje klass finns framtida offer och förövare – ett barn som lär sig 
att respektera andras integritet kommer sannolikt inte att begå sexbrott som vuxen. Studier visar också att sexuellt 
utnyttjade barn som får lära sig integritet berättar att de är utsatta, till skillnad från de utsatta som inte har lärt sig det. 
Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning är en förutsättning också att vuxna är utbildade inom, och 
uppmärksamma på, de olika signaler utsatta barn uppvisar. Med integritetspolicyn har vi chansen att rädda barn som 
i detta nu blir utsatta. 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

- att Borås stad samtliga förskolor senast vid årsskiftet 2017/2018 har implementerat Förskolebrevets 
riktlinjer och dess integritetspolicy i den ordinarie verksamheten. 
 

- att Borås Stad senast i årsskiftet 2017/2018 har säkerställt att samtliga vårdnadshavare har fått 

adekvat information om bakgrund och det framtida arbetet med Förskolebrevet. 
 
 
För Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig 
Hans Gustafsson 
Ingela Hallgren 
Karl-Gustav Drotz 
Else-Marie Lindgren 
 
 
 

                                                 
1
 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Det-g%C3%A4ller-1-av-5.pdf
http://förskolebrevet.se/
http://www.forskolebrevet.se/


 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Utredning angående fler familjecentraler och öppna förskolor i Borås 
Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden föreslås besluta en utökad verksamhet genom: 
 

1. starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central placering.  
2. starta en öppen förskola i Viskafors. 
3. starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet.  
4. planera för fler öppna förskolor i områden där bostäder byggs och områden förtätas. 
5. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden samt Kommunstyrelsen för kännedom och framställan i budget 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0079 714 
Handläggare: Carina Holmström 
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 2017-05-09                 Dnr 2017/FN0079 733 

 
Carina Holmström 
Chef för barnhälsa 

 
         
                             
                           
  

Fler familjecentraler och öppna förskolor i Borås 
Stad 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta en utökad verksamhet genom: 
 

1. starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande 
verksamhet med central placering.  

2. starta en öppen förskola i Viskafors. 
3. starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet.  
4. planera för fler öppna förskolor i områden där bostäder byggs och 

områden förtätas. 
5. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
samt Kommunstyrelsen för kännedom och framställan i budget 
2018. 

  
Ärendet i sin helhet 
Målsättningen med familjecentral och öppen förskola är att stödja föräldrar i 
föräldraskapet och främja en god och jämlik hälsoutveckling hos alla barn. 
Verksamheterna ska främja integration mellan olika folkgrupper och vänder 
sig främst till föräldrar som väntar barn eller har barn som ännu inte har 
börjat förskoleklass. Revisorernas rapport ”Revisionsrapport - Kvaliteten i 
förskolan och pedagogisk omsorg” pekar på att Förskoleförvaltningen bör 
utöka sin uppsökande verksamhet vilket öppna förskolor möjliggör. Utifrån 
barn och familjers behov skapas verksamhet som utgår från ett 
befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet.  Därigenom är behovet av 
ytterligare en centralt belägen familjecentral alternativt 
familjecentralsliknande verksamhet angeläget och bör planeras för.  
 
För närvarande finns det tre familjecentraler i Borås Stad som är placerade 
på Sjöbo, Norrby och Boda och som vänder sig till samtliga bosatta i Borås 
Stad. Öppen förskoleverksamhet finns idag i Dalsjöfors, i Fristad och på 
Kristineberg.  
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Carina Holmström 
Chef för barnhälsa 

 
Förskoleförvaltningen har identifierat behov av att starta en öppen förskola 
i Viskafors. Behov av öppen förskoleverksamhet har även identifierats i 
flera av Borås Stads ytterområden med begränsade kommunikations-
möjligheter samt målgrupper som av olika anledningar inte väljer att besöka 
centrumnära verksamheter. För att möjliggöra öppen förskoleverksamhet i 
dessa områden ser förvaltningen en ambulerande verksamhet som en 
möjlighet. Detta skulle öka flexibiliteten och bidra till ökad tillgänglighet och 
likvärdighet för barn och familjer i Borås Stads ytterområden.  
 
Beslutsunderlag 
Hänvisar till § 52 ”Utredning av fler familjecentraler och öppna förskolor i 
Borås Stad” Förskolenämndens sammanträde 2017-04-20.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till:  
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt 
Kommunstyrelsen. 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Detaljplan för Regementet Osdal 3:4 Mannerfelts Plats Borås Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats Granskning P 03/09 med nedanstående 
beaktanden. 

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

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0105 214 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö 
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Förvaltningschef 
 

 
 

                                                         

Remissvar: Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4 
Mannerfelts Plats Granskning P 03/09 
 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats 
Granskning P 03/09 med nedanstående beaktanden. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats till ett 
centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är också 
att möjliggöra byggnation av bostäder med en blandning av kontor, service 
och verksamheter samt ett nytt torg som social mötesplats. 
 
Beaktanden 

• Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till att man möjliggör en ny 
stadsdel i centrum. Området kommer att byggas i olika etapper men 
förskola är dock inte inritat i fas 1. Det tidigare yttrandet är lämnat 
av Kommundelsnämnden Göta 2010. Det har således gått sju år 
sedan yttrandet och mycket har hänt i Borås Stad sedan dess.  
Den hänvisning som görs under första etappen är en förskola på 
Islandsgatan (sid 7). Den förskolan rymmer inte ytterligare ett 
upptagningsområde ej heller de andra två förskolorna inom Göta. 
Därför är det av största vikt att en förskola byggs direkt i etapp 1. 

 
• Förskoleförvaltningen vill också skicka med att man bör beakta 

barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och 
cykelvägar planeras.  

 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts Plats Granskning P03/09 
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 



Detaljplan för Regementet,

Osdal 3:4 Mannerfelts Plats

P 03/09Dp Granskning



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts 
Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Rege-
mentsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostä-
der med en blandning av kontor, service och verksamheter 
samt ett nytt torg som social mötesplats. Syftet är också att 
nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk 

skyddas.

Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen i norr 
och Igelkottshöjden i söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen, och i väster av Brigadhuset och dess 

omfattar också ett vägområde som går söder om Brigadhuset 
och binder ihop detaljplaneområdet med Älvsborgsleden. 

-
planen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet 
stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter 

riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 

meddelat att den inte berörs av Götalandsbanan och därför 
går planarbetet vidare med endast en del. Frågor som rör t.ex. 

av planen som kommer att arbetas vidare med när arbetet för 
Götalandsbanan kommit längre. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats 
till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsom-
rådet. Syftet är att möjligöra byggnation av bostäder med en 
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt 
torg som social mötesplats. Syftet är också att ny bebyggelse 
ska byggas med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt till den 

-
byggnaderna som bevaras och skyddas.

Planområde
Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts Plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen mot norr 
och Igelkottshöjden mot söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen. Mot väster avgränsas området av Brigad-

om Brigadhuset och binder ihop detaljplaneområdet med 
Älvsborgsleden. 

Gällande detaljplan

Området har  dock områdesbestämmelser (laga kraft 1999-
07-01). En liten bit av detaljplaneområdet är omfattas av 
detaljplanen för del av Regementet, del av Osdal 3:2 (laga 
kraft 2009-10-19). 

Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige godkände i juni 2008 ett planprogram 
för Regementet. Utifrån det godkända planprogrammet gav 
Byggnadsnämnden i mars 2009 Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet 
med planprogrammet.

Preliminär tidplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2010 
Granskning Andra kvartalet 2017 
Antagande Tredje kvartalet 2017 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2017

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

Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2018.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur

strax söder om Kaserngården som tidsmässigt, och i sin 
byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang med 

-
mentsanläggningarna. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse planeras i kvartersstruktur som fasthåller 
mönsterplanen från regementsanläggningarna. Bland de 
bevarandevärda byggnaderna kring Mannerfelts Plats skapas 
byggrätter för två nya byggnader med maximalt fyra våningar 

området och skapar ett offentligt torg med möjlighet för 
centrumverksamhet i bottenplanen. Söder om Mannerfelts 
Plats utformas två rutnätskvarter med södervända gårdar 
mot Igelkottshöjden med garage som lätt kan angöras 

Kvarterens maximala höjd kommer inte att överstiga 

ytterligare kvarter skapas mot väster med två längor mot 
vägen och garage under gården. Även detta kvarter tillåts bli 

Stadsbild och gestaltning
Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in den kulturhis-
toriska kasernmiljön och bygga vidare på strukturen från 
den historiska kvartersstadsmiljön med en hög arkitektonisk 
kvalitet. Uttrycket på byggnadernas fasad och byggnads-
material mot huvudgata och torget samt kring de historiska 
byggnaderna, ska gestaltas i material, färg, höjd och uttryck 
som tydligt förhåller sig till områdets kulturhistoriska 
byggnaders karaktär och uttryck. 

Ut till huvudgatan och torget skapas en tydlig stadskaraktär 
där byggnaderna går hela vägen ut till gatumarken och entré-
erna leder rakt ut på gångbanan. Fasaden mot innergårdarna 
kan dock gestaltas friare. På de byggnader där det tillåts sex 

inget som regleras i detaljplanen.

Kring torget och den intilliggande delen av huvudgatan ska 
entréplan rymma publikvänliga funktioner (till exempel 
centrumfunktioner eller gemensamhetslokaler för boende) 
för att underlätta det sociala livet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017. 
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Sektioner från väster om torget (överst), torget (mitten) och öster om torget (nederst).

Vy över hur torget kan se ut i framtiden sett från norr (Peab, 2016).
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Kunskapsskolan sett från Kaserngården.

Mannerfelts Plats idag.

Komplementsbyggnad i trä.

Regementet förr.
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Historik och kulturmiljöer
-

gementet som huserade inom området fram till 1997. Kvar 

ingår i en karaktäristisk mönsterplan med Kaserngården som 
central plats. Själva Kaserngården och dess monumentala 
byggnader har behandlats och skyddats i tidigare detaljplaner 
(laga kraft oktober 2009).

ett tiotal byggnader i lägre skala som tidsmässigt, och i 
sin byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang 

regementsanläggningarna. Väster därom ligger Brigadhuset 

-
mentbyggnader. 

uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt och det är viktigt att 
byggnadernas särart bevaras.

Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsförbud för 
vissa byggnader. Utökad lovplikt infördes med bygglovplikt 
för ändringar av fasader, tak, fönster, dörrar, fasaddetaljer 
och omfärgning samt för rivning av byggnad eller del av 
byggnad. Marklovplikt för trädfällning och förändring av 
marknivåer infördes också. Bestämmelser om rivningsförbud 

bestämmelser om marklovplikt är inte aktuellt inom detta 
planområde. 

kaserngården bevaras i den kommande utbyggnaden av 

hela området.

Bostäder

men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300 nya 
bostäder. 

Arbetsplatser, offentlig service och 
kommersiell service

-
platser i centrumverksamheterna. Bottenvåningen runt torget 
får inte inredas med bostäder och kommer därför att kunna 
generera arbetsplatser. Centrum ligger knappt två kilometer 
från planområdet och närmaste större mataffär ligger ca 

cykelmöjligheter. Ytterligare ytor för kommersiell service är 

förskola när första etapperna av bostäderna är byggda blir 

Tillgänglighet 
Området som ska bebyggas är relativt plant och kommer inte 
att ha brister i miljön som gör det svårt att ta sig fram för 
människor med funktionsvariation.

3. Gator och tra#k

Gatunät
Planområdet ansluter idag i norr till Älvsborgsleden med 

centrum och via riksväg 40 och gamla Göteborgsvägen 

Jönköping. Mot öster ansluter området till Regementsgatan 
via Kasernvägen (enskilt huvudmannaskap) med kopplingar 
till Varbergsvägen och Göteborgsvägen. Söder om detaljpla-

Tränningstorp samt till Varbergsvägen. 

I planen förlängs Älvsborgsleden genom planområdet med 
trottoar och cykelväg. Två skarpa svängar utmed gatan 
fungerar som fartdämpande åtgärder. Vid detaljplanegränsen 
utanför planområdet mot öster föreslås en tillfällig vändplan. 
Planområdet möjliggör för kvartersgator på kvartersmark. 

tas i anspråk om Regementsområdet byggs ut i ett senare 

vägreservatet ligger stängs av för bilar.

Gångtra#k
-

leden som förlängs in i området kommer att ha trottoar på 
båda sidor av vägen. Naturområden ligger nära och är, precis 
som det centrala torget, målpunkter inom promenadavstånd. 
Borås centrum nås på ca en halvtimme till fots. Övergångs-
ställen över den kommunala vägen och kvartersgator 

Cykeltra#k och cykelparkering

områden som med cykel nås inom en kvart från planområdet. 
Cykelbanan från Älvborgsleden förlängs genom hela området 
längs vägen. Mot öster ansluts genom tillfällig cykel- och 

dagsläget. Ny cykelväg planeras längs Majorsgatan och mot 
centrum. I samband med utbyggnaden av denna cykelväg ska 
också säkerheten vid järnvägskorsningen på Regementsgatan 
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-
ligheter på sikt kan minska mängden bilresor till och från 
området (se även Trivector 2014).

-

stort i Älvsborgsrondellen att det tidvis förekommer köbild-
-

-

låg med långa köer och restider som följd. 

För att öka kapaciteten föreslås att Älvsborgsrondellen utökas 
till en tvåfältig cirkulation. En sådan ombyggnad gör att 
kapaciteten är tillräcklig och hindrar köbildning på Riksväg 
40 åtminstone fram till ca 2030. Rondellen tar höjd för en 
total utbyggning av Regementsområdet (1200 bostäder) och 
andra planerade bostadsprojekt inom Borås Stad. För ytterli-
gare detaljer se bifogat PM från Sweco (2017). 

Övriga övergripande tra#kfrågor
-

planeras att avslutas efter sommaren 2017. Stadens förhopp-
ning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och 

växande befolkning. Med utgångspunkt från åtgärdsvals-
studien arbetar Borås Stad även med en utökad utredning av 
samtliga mot i syfte studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. 

Boås stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet 

lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan komma 

skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska 
tydliggöra samarbetsformer och metoder. 

Riksintressen

-
ningen konstaterat att bergets kvalitet är sådant att Göta-
landsbanan ska gå under Regementet i tunnel. Inga övriga 
riksintressen berörs av planen.

centrum och Viskafors. Exploatören planerar för cykelgarage 
i alla bostäder och cykelparkering för besökande kommer att 

Kollektivtra#k

-
nas entréer förväntas det medföra minskat bilberoende då det 
blir enklare för invånarna att välja bussen redan från början. 

Om Regementsområdet i ett senare skede byggs ut ytterligare 

sträckan mellan Göteborg och Borås (Viared), till området. 
Vägarna inom planområdet är anpassade till en boogiebuss. 

Biltra#k och bilparkering 

innergården samt i två 3-plans parkeringshus i den nordliga 
delen om området. Exploatören planerar att få ner parke-
ringstalet enligt Borås Stads parkeringsregler med 30- 40% 
genom att främja hållbart resande. Utöver de bra kommuni-
kationerna för buss, gående och cyklister planeras också för 
möjligheten för bilpooler och gemensamma periodkort till 

Många åtgärder planeras att genomföras för att minska 
bilberoendet inom området. Trots detta kommer planområdet 

området leds till största delen via det kommunala vägnätet ut 
på Älvsborgsleden och till Älvsborgsrondellen. En tillfällig 
rundplan kommer att byggas där gatan inom planområdet 
möter Kasernvägen, men det är dock möjligt att ta sig mot 
öster via den enskilda vägen Kasernvägen. Området öster om 
planområdet är idag en del av Götalandsbanans utrednings-

järnvägskorsningen) får därför vänta tills utredningen kring 
Götalandsbanan kommit längre.

Älvsborgsrondellen
Planområdet kommer att belasta Älvsborgsrondellen som 

-
ning (Sweco, 2017) för rondellen är genomförd baserad på 
stimulering som kalibrerats och validerats mot fältobservatio-
ner. Utredningen tar även höjd för alla planerade nybyggna-

per dygn per bostad inom detaljplaneområdet men troligen 
är numret högt satt då arbete med mobility management och 
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4. Teknisk försörjning

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

Dagvatten

fram i samarbete med Borås Energi och Miljö. Utredningen 
tar även höjd för möjligheten till ytterligare exploatering i 
kommande detaljplaner (COWI, 2017). 

fallhöjd och vatten bör i framtiden fortsatt avledas söderut. 
Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen 
och kapacitetsproblem är troligtvis större österut än söderut. 

med fördel i öppna diken istället för i ledningar. Ledningar 
och diken bör i förhand dimensioneras för att hantera 
dagvatten från framtida exploatering.

Värme
Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet. 

El, tele och #ber
Området ansluts till respektive nät. Borås Elnät har kommit 
överens med PEAB om att nätstationer som kräver separata 
byggnader får placeras inom planområdet.

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

5. Mark

Natur och vegetation
Planområdet ligger på en höjd med en slänt ner mot centrum. 
Mot väster stiger området i en brant skogsbeklädd slänt. Runt 

-
höjden och Regementskullen. Mot öster sluttar området mot 
Viskans dalgång. 

Kontakten med Viskan är begränsad av två tydliga barriärer, 
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen. Visuellt kan man 
ana Viskan som ett grönt stråk i landskapet.

Karaktären på vegetationen i området är ett igenväxande 
landskap med en slyartad skog och öppnare ytor. Spåren från 
den militära tiden syns tydligt med igenväxande skjutbanor 

-

av uppvuxen skog med företrädesvis gran och tall. Granen 
dominerar de norra delarna av området och västsluttningen 
på Igelkottshöjden medan de södra och östra delarna består 
av mestadels tallskog med inslag av solitärträd.

Regementsparken är ett centralt och högt beläget värdefullt 
grönområde som skiljer Älvsborgsledens verksamhetsområde 
från kasernområdet. Grönområdet är en rest från epoken 
med landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparks-
liknande område, viktigt för hela regementsområdet med 

representativt exempel. 

Grönområdesplan
Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen.

Lek och rekreation
En stor styrka för Regementsstaden är närheten till 
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd ligger 
Pickesjön med badmöjligheter och strövstigar. Ett stenkast 
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på gång och 
cykelavstånd når man Borås Ridhus och Bråt med öppna 
ängs- och hagmarker för hästsport eller promenader. Precis 

Nya mindre lekplatser kan planeras i bostadskvarteren på 
kvartersmark. 

Skyddad natur
Planområdet omfattas inte av skyddad natur.

Fornlämningar 

av tidigare militär användning av marken bör möjligheten att 
hitta lämningar vara begränsad.

Geoteknik och radon
Jordmånen inom planområdet är huvudsakligen sand men 
med inslag av grusig sand, siltig sand eller grusig siltig sand. 
Idrottsplanen vid Igelkottshöjden har tidigare varit en mosse 
som fyllts över med fyllnadsmassor. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet 
genomfördes av Ramböll under 2009.

två områden som kräver ytterligare åtgärder innan de kan 
bebyggas. Idrottsplatsen som består av organiska jordar med 
ett lager fyllning ovanpå måste utskiftas till 2 meters djup 
och återfyllas med friktionsjord. I slänten väster om Idrotts-
platsen har geoteknikerna påträffat gyttjigt sandigt grus ner 
till 1,5 m under markytan. Här behöver man genomföra en 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

utökad geoteknisk undersökning för att klarlägga vad jorden 
består av under 1,5 m för att kunna utvärdera släntstabilite-

utanför aktuellt planområde.

Ramböll genomförde en radonundersökning av området 
under juni 2009. Utredningen kommer fram till att hela 
området klassas som ett lågriskområde.

Förorenad mark
När militären överlämnande området sanerades marken till 
mindre känslig markanvändning (MKM). En miljöhistorisk 
inventering har tagits fram och med utgångspunkt i denna 
har en markmiljöutredning gjorts av Orbicon. Provtagning 
visar polycykliska aromater kolväten (PAH) troligen från 
tjärasfalt som överstigar riktvärden för användningen känslig 
markanvändning (KM), och som vid en f.d. lastplats översti-
ger mindre känslig markanvändning (MKM). Provtagningen 

-
ningar är vanliga i gamla fyllnadsmassor och ska hanteras i 
samband med exploateringen. 

En planbestämmelse som innebär att startbesked inte får 
ges innan markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden är insatt på 
plankartan.

6. Vatten

Strandskydd

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

-

området.
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miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-

som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet

från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten, till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

detaljplanen medför således ingen negativ påverkan på något 
ytvatten.

7. Sociala perspektiv
Idag har Regementet boendekvalitéer i form av stora 
grönområden och närheten till Pickesjön som viktiga gröna 
tillgångar. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att mark 
för närrekreation och lekplatser sparas. 

Bevarandet av den kulturhistoriska bebyggelsen är viktigt för 
områdets karaktär och för områdets identitet. Se mer under 
kapitlet historik och kulturmiljöer. 

Stadsdelen är i behov av förskolelokaler och en ny förskola 
-

ringen av förskola i kommande etapper är det viktigt att den 
får trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till 

Trygghet och nya mötesplatser
När det gäller trygghetsaspekter är det mycket viktigt hur 
de nya gatorna gestaltas för att skapa gaturum som inte bara 

överblickbarheten. T.ex. ska gång- och cykelvägar placeras 
där människor är i rörelse och inte uppmuntra till att männ-
iskor går genom oupplysta skogsområden. Planen bidrar 
också till en större blandning av verksamheter som gör att 

för hur tryggt ett område upplevs.

I detaljplanen skapas nya mötesplatser och torget kommer 

är viktigt hur torget gestaltas för att ytan ska bli inbjudande 
både vad det gäller gestaltning av ljus och solförhållanden 
men även inkludering och trygghet i det offentliga rummet. 
I bostadsstrukturen skapas även privata och halvprivata 
gårdsytor som kan bidrar till sammanhållning för de boende 
i området och blir en yta som håller samman bostadsrättsför-
eningar.

OSDAL

OSDAL

J%%196RNV%%196GEN

G%%196SSL%%214SA

OSDAL

Maximal ljudnivå
från tågtrafik
i dB(A)
85,5<  
80,5< <= 85,5
75,5< <= 80,5
70,5< <= 75,5
65,5< <= 70,5
60,5< <= 65,5
55,5< <= 60,5

 <= 55,5
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8. Störningar på platsen

Risk
Området ligger mer än 150 meter från Viskadalsbanan. I 

man kommit fram till att känslig verksamhet kan tillåtas 40 
meter från Viskadalsbanan. Viskadalsbanan går dessutom 
betydligt lägre än planområdet vilket ytterligare hjälper till 
att minska riskerna. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En översiktlig bullerutredning för området har tagits fram 
av Soundcon (2010). Sedan utredningen har tagits fram 
är detaljplaneområdet krympt och de mest bullerutsatta 
områdena är inte en del av detaljplaneområdet. Samtidigt har 

riksväg 27. Slutsatsen är fortfarande att de hus som innefattas 
i nuvarande detaljplaneförslag inte bedöms påverkas negativt 
av bullret därför att de ligger lägre än detaljplaneområdet. 
Trots detta tas en uppdaterad bullerutredning fram under 
granskningstiden. Bedömningen är dock att denna utred-
ningen inte kommer att ändra konklusionen kring buller. 

planera för en god bostadsmiljö. Lägenheterna utmed huvud-
gatorna bör vara genomgående så att man kan nyttja de tysta 
innergårdarna, dvs minst hälften av boningsrummen placeras 
mot insidan. Likaså måste bebyggelsen placeras utmed gatan 
i dessa lägen så att man får den bullerdämpande effekten. En 
planbestämmelse har införts för att säkra detta.

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

-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

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

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att det ska byggas nya kommu-
nala gator som blir allmän plats. Inom marken som ges 

och trädplanteringar. TORG betyder att det ska byggas ett 
nytt torg som kommer att skötas av kommunen. För att få 
använda ytan till t.ex. torghandel eller liknande måste man 
ha tillåtelse från tekniska förvaltningen. För vissa evenemang 
krävs också polistillstånd. Vissa delar av gatan och runt hela 

får angöra t.ex. butikerna runt torget från torgytan utan det 
måste ske från angränsande kvartersmark.

Bestämmelsen VÄGRESERVAT innebär att området avsätts 
för eventuell väg i framtiden, om och när behovet uppstår, 
men att den inte kommer att byggas ut i dagsläget.  

Huvudmannaskap allmänna platser

kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av gator, torg 
samt vägreservatet.

Utformning av allmänna platser

är utmarkerade med mindre textstorlek och ett + visar vilken 

ut med större text som visar föreskriven höjd över grundkar-
-

ma att gatan byggs i den höjd som tekniska förvaltningen och 

viktiga att de följs eftersom de ska stämma med Borås Energi 
och Miljös ledning som ska gå under körbanan i gatumarken.  

Kvartersmarkens användning
Bestämmelserna som används är B som betyder att bostäder 
är tillåtet. På vissa ställen, t.ex. kring torget, får bostäderna 

2
. 

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingsloka-
ler. Bokstaven K tillåter kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. E tillåter teknisk anläggning. 

en transformatorstation. Bokstaven O tillåter användningen 
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tillfällig vistelse och kan tillämpas för områden för alla typer 
av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. I detta fall 

Områden med prickar, g, kryss och ringar 
Områden som är markerade med vanliga prickar får inte 
bebyggas med en byggnad men man får ordna t.ex. körbara 
ytor mellan husen eller parkeringsplatser. Vissa delar av 
ytorna med prickar har även ett g - gemensamhetsanlägg-

kvartersmarken. Om ytan byggs som en väg kommer den 
inte skötas av kommunen utan av bostadsrättsföreningen. 

sköta ytan och se till att ytan snöröjs eller lagas om den går 
sönder. Kommunen har heller ingen rätt att lösa in marken. 

Områden med kryss får inte bebyggas med t.ex. bostadshus 
men den får användas för att t.ex. bygga en transformator 
eller ett miljöhus, förråd m.m. Kryssmarken har ingen högsta 
tillåten höjd eftersom hela syftet med kryssmarken är att 
bara tillåta mindre enklare byggnader som komplement till 
huvudbyggnaderna.

Områdena med stora prickar innebär att man får bygga under 
marken, t.ex. parkeringsgarage, men man får inte bygga bygg-
nader ovanför. Byggnaderna ska också ligga så pass långt ner 
under marken att det går att plantera ovanpå bjälklaget.

Bevarandebestämmelser
Bestämmelserna som är markerade med k och q är bestäm-
melser som syftar till att skydda bevarandevärda byggnader 
på Regementet. 

Placering p och utseende f
I området väster om torget, och i områdena söder om torget 

byggnaderna ska gå hela vägen ut mot allmän platsmark. 

gaturum och en urban känsla av bebyggelsen.

Bestämmelserna f
1
 och f

2
 syftar också till urbana kvalitéer 

som området ska ha. Bestämmelsen f
2
 gör att byggnaderna 

närmast torget inte får ha bostäder i bottenvåningen och 
det syftar till att ge fastighetsägaren skäl till att försöka fylla 
torget med t.ex. restauranger, butiker och caféer som är en 
viktig del av miljön. Bestämmelsen f

1
 syftar också till att få 

till liv och rörelse ut mot gatan där parkeringsgaragen inte 

bottenvåningarna men mot gatan måste man bygga antingen 

entréer ut mot gatan.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Bild på Mannerfelts Plats.

Regementsområdet idag sett från öster.
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Störningsskydd

ska skyddas mot buller. Läs mer i planbeskrivningen under 
rubriken buller och vibrationer.

Området väster om torget 
Kvartersmarken väster om torgytan har användningen 
BC

1
KE. B:et tillåter bostäder, K och E tillåter kontor och 

-
melse som är f

2
 som säger att bottenvåningarna runt torget 

inte får vara bostäder utan ska vara centrumändamål. Högsta 
antalet våningar i detta område är markerat med romerska 
siffror IV och betyder att man max får bygga fyra våningar. 
Utöver de fyra våningarna får man bygga ett tak med en 
valfri takvinkel och inreda vinden på taket.  

väster om torget men får endast bebyggas med parkering. Till 
exempel parkering för bostadsändamål eller centrumändamål. 
Ytan har samma användningar för att förenkla vid fastig-
hetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar. 
Höjden för parkeringsytorna är satta med en byggnadshöjd 
i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnadshöjden 
tillåter att de översta parkeringsplanen även får ha till exem-
pel staket eller liknande som sticker upp ovanför byggnads-

kraftiga slänter. Byggrätterna har fått en sådan höjd över 
nollplanet att de inte kommer att sticka upp ovanför marken 
utan vara i samma nivå som den omgivande marknivån.

Området öster om torget
Området öster om torget får inte användas som bostäder men 
får användas för centrumändamål, tillfällig vistelse, kontor 

till att bevara byggnaderna, läs mer under bevarandebestäm-
melser och historik och kulturmiljöer.

Söder om gatan och torget
Söder om gatan och torget tillåts bostäder.  I detta område 

torget även en bestämmelse som är f
2 
som säger att botten-

våningarna mot torget inte får vara lägenheter utan ska vara 
centrumändamål eller t.ex. tvättstuga. Högsta totalhöjden 

Administrativa bestämmelser 
Områdesbestämmelserna fär I-15 området, del av Osdal 3:2 

-
trativa bestämmelser om genomförandetid, huvudmannaskap 
och ändrad lovplikt. Läs om genomförandet under rubriken 
planens genomförande. Om huvudmannaskap läs under 
rubriken huvudmannaskap allmän plats. Exploatören ska inte 
betala planavgift i bygglov eftersom de har betalat planen via 
avtal. 

att de placeras i takets plan alltså som en del av och i samma 

uppmuntra byggnation av solceller. Att solceller får monteras 
på taket utan bygglov gäller inte för den bevarandevärda 
bebyggelsen. 

innan marken är sanerad. Läs under rubriken förorenad 
mark.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Borås Stad arbetar utifrån Vision 2025 om hur Borås ska 
utvecklas. Planuppdraget stämmer väl överens med Vision 

-
platser mellan generationer och kulturer. Här blir torget och 
gatustrukturerna de viktigaste beståndsdelarna för att skapa 
mötesplatser för de boende i området. I kommande etapper 
kommer även förskolan och lekytor. 

Även målområdet goda resvanor och attraktiva kommunika-
tioner blir viktigt för att stimulera hållbart resande.

Översiktlig planering

för hur Borås ska utvecklas. Området är inte utpekat i ÖP 

med spelreglerna som är vägledande för prövning av ny 
användning. 

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse.

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

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
-

råden av hög kvalitet.
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Särskilt berörs samhällsbyggnadssmålet god arkitektur 
och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra 
utemiljöer i samspel med identitet och historia. Planen berör 
även spelregeln som innebär att skydda bebyggelse med 
kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar 

har tagits till platsens historia samt att bebyggelsen formats 
med tillkommande bebyggelse i en struktur som har ett 

bevarandebestämmelser.

Planprogram
I juni 2008 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram 
för delar av Regementsområdet. Planprogrammet anger att 
Regementet ska kunna utvecklas till en ny stadsdel i Borås 
för både boende och verksamheter. Programmet ersätter 
det av Kommunfullmäktige godkända planprogrammet 
från 1998 som angav att Regementet enbart skulle utvecklas 
till ett verksamhetsområde. Förslaget till detaljplan för 
Regementet följer i stort sett intentionerna i planprogrammet 
men frångår programmet på en punkt, den övergripande 

anslutning över Viskadalsbanan via Vinrankan (östra sidan 
av Viskadalsbanan). I förslaget till detaljplan har nu detta 

Miljömål
Miljömålet god bebyggd miljö är det miljömål som berörs 
mest av föreslagen plan. Framförallt med den kulturhisto-
riska bebyggelsen som bevaras. Borås Stad har ett mål att 
kulturhistorisk bebyggelse ska bevaras med planbestämmel-
ser när planläggning sker i närheten. Planen medger även att 
ny bebyggelse placeras med goda förutsättningar för hållbart 

följs så att människor inte störs av buller. 

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Tillåten markanvändning enligt planförslaget 
är främst bostäder vilka inte kan ses som störande verk-
samheter. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande 
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 

-
ret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar 
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrätts-
liga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg 
samt vägreservat) inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla 
samt avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsav-
tal tecknas.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el.

-
tören tecknar avtal med.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och tidigare fastig-
hetsägare. Mellan samråd och granskning har ett nytt plan-
kostnadsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören 

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. 
reglera ansvarsfördelning för utförande av gator och torg 

innefatta ombyggnation av Älvsborgsrondellen som ligger 
utanför planområdet då åtgärder i Älvsborgsrondellen anses 
nödvändiga för att exploateringen ska anses lämplig. Avtalet 
bör också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen 
förutsätter.
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Osdal 3:4 som ägs av 
Peab Borås Exploatering AB (exploatören).

avstyckning.

genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Parkstaden 1:1.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som 
-

ningar inom planområdet som kan komma att bli aktuella 
är vägar på kvartersmark samt parkeringsanläggningar. I 

avsatta för gemensamhetsanläggningar för grönytor m.m. Vid 
inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar 
utanför planområdet skulle fastigheter inom planområdet 
kunna tilldelas andelar. För de ytor som tas i anspråk för 
gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfäl-
ligheter.

I det fall transformatorstationer ska placeras inom kvarters-
marken bör dessa säkerställas med ledningsrätt eller servitut.

behöva omprövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomi

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 

Kommunen får utökade drift- och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet 
samt Älvsborgsrondellen utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

Vad gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. transformatorstation) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
-

nen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, dagvatten, risk, 

 » Bullerutredning: Soundcon (2010)

 »

 »

 »

 » Geoteknik och radon: Ramböll (2009)

Medverkande tjänstepersoner
-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning

upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, utöver 
själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området 
mellan Viskadalsbanan och kasernområdet i öster. Efter 
programmets antagande påbörjades ett detaljplanearbete för 
del av Osdal 3:2. Planarbetet stannade av efter samrådet på 
grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar 

-

-
betet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgräns-
ningen reviderats och innefattar nu endast Mannerfelts Plats.

Samråd enligt ÄPBL 5:20, avseende planförslag upprättat 
den 1 november 2010, har ägt rum under tiden 8 november 
– 10 december 2010 och har annonserats i Borås Tidning 7 
november 2010. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

Sexton remissinstanser har framfört synpunkter vid samrå-
det. Två berörda sakägare och en övrig har under samrådsti-
den inkommit med erinringar mot förslaget.

Ändringar i planförslaget

som utgjorde samrådsförslaget och omfattar i huvudsak de 
delar som inte längre ingår i planområdet. Aktuellt planom-
råde har dock reviderats på några punkter, vilket framgår 
av kommentarerna till respektive yttrande. Planområdets 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt 
väsentligt bibehållet

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka detaljplanen för granskning. 

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

1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Borås Stad deltar i Energimyndighetens arbete ”Uthållig 
kommun”. Tillsammans med ytterligare nio storstadskom-
muner studeras hur den fysiska planeringen kan bidra till en 
alltmer hållbar utveckling. Regementsområdets omvandling 
till en ny stadsdel är kommunens fokusområde i Energimyn-
dighetens projekt.

I Borås går det cirka 20 år mellan utbyggnaden av nya stads-
delar. Tidigt 70-tal tillskapades Kristineberg som under tidigt 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017.

1. Yttranden från remisspart 23

S1 Kommunstyrelsen  23

S2 Länsstyrelsen  24

S3 Tra%kverket  25

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och Miljö 

(dåvarande Gatunämnden) 27

S5 Miljönämnden   28

S6 Borås Energi och Miljö 29

S7 Borås Elnät  29

S8 Lantmäterimyndigheten  29

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stadsdelarna 

numera ersatta av facknämnder)  29

S10 Kulturnämnden  29

S11 Räddningstjänsten  31

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  31

S13 Lokalförsörjningsnämnden  31

S14 Polismyndigheten 31

S15 Hyresgästföreningen 32

S16 TeliaSonera AB   32

S17 Västtra%k AB 32

2. Yttranden från sakägare 32

S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB  32

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1 32

3. Synpunkter från övriga 33

S19 Trenningstorps Vägsamfällighet 33
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Kasper Sahlinpriset. Stadsbyggnadschefen Hasse Johansson 

fortfarande ett uppskattat objekt för studiebesök.

-
naden av Regementsstaden. Med en visionär fastighetsägare, 

möjligheter att skapa en hållbar stadsdel som lockar till 
studiebesök även 2030. 

och utemiljöer designade med omtanke, låg energiförbruk-
-

ner för elbilar, vackra välanvända grönområden och social 
omtanke om alla.

Traditionellt planeringsarbete måste utvecklas. Fastighetsä-
gare, byggherrar, kommun och boende måste samverka för 
att uppfylla högt ställda miljö- och planeringsmål. Med ny 
kunskap och hög delaktighet, hållbar planering och energief-
fektiv exploatering kan ett boende långt bättre än det tradi-
tionella tillskapas i Regementsstaden. Nya samverkansformer 
och hög tillit till varandra är framgångsfaktorer.

För att skapa förutsättningar för en integrerad stadsdel är det 
viktigt att området bebyggs med en blandning av bostäder av 
olika storlek, typ och upplåtelseform, bostäder för studenter 
och äldre, arbetsplatser och service samt miljöer för männis-
kors möten.

I det fortsatta planarbetet och inför utställning av en eller 

samt kvartersmark och naturområden studeras ytterligare.

Borås Stad är ägare till marken i de södra delarna av plan-
området. Kommunstyrelsen är positiv till att detta område 
exploateras och att vi därmed medverkar i exploateringen. 

förvärvas av kommunen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsens 
synpunkter om att Regementsstaden ska bebyggas med 
sådana kvaliteter så att det håller samma höga arkitektoniska 
kvalitet som Hestra Parkstad. Utformning, innehåll och 
gestaltning för de delar av planområdet som undantagits 
kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbeten.

S2 Länsstyrelsen 
Kommunens strävan att varsamt skapa en levande blandstad 
i det gamla Regementets område är tydlig och genomtänkt. 
Önskvärt är att den föreslagna utvecklingen sker i rätt rikt-

ning där de boende och besökande i området ges möjlighet 

ett viktig led för att uppnå miljömålet God bebyggd miljö.

Viskadalsbanan som sträcker sig längs med sydöstra delen av 
planområdet är av riksintresse. Farligt gods fraktas på denna 
bana. Länsstyrelsen anser att utvärdering av riskscenario 
ska baseras på de aktuella förutsättningarna i området och 

-

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa/ säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen.

Kommunen har gjort bedömningen att planutformningen 
inte påverkas avsevärt av risker förknippade med transport av 
farligt gods. Enligt kommunens ÖP föreslås Göteborgs stads 

sammanhållen bostadsbebyggelse fram till 80 meter från 
järnväg. Om detta avstånd inte hålls ska en särskild riskanalys 
göras för att visa eventuella krav på bebyggelsens utformn-
ing. Enligt Länsstyrelsens uppfattning ska en riskanalys 
grunda sig på det aktuella områdets förutsättningar och den 
av storstadslänen antagna gemensamma riskpolicyn skall 

på 150 meter från farligt gods led. Riskbedömning för 
planområdet har utgått från en riskanalys som gjordes 
för ett annat planförslag vid Brodalsområdet, även om 
områdena enligt kommunen inte är helt jämförbara. Läns-
styrelsen instämmer i att områdena inte är helt jämförbara. 
Riskanalysen för Brodalsområdet inbegriper Viskadalsbanan 
och de transporter som går där, men Brodalsområdet är inte 
planerat för bostäder (även om hotell är en typ av tillfälligt 
boende) utan för andra typer av markanvändning, framförallt 
handel och kontor. I bedömningen måste också vägas in att 
Viskadalsbanan är av riksintresse och är tänkt som omled-

kan förändras både vad gäller transporterade mängder och 
typer av gods. Möjligheter att kunna nyttja Viskadalsbanan 
för transporter av alla typer av gods får inte försvåras. Läns-
styrelsen anser att banan både ska kunna klara en ökning av 

Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning 
blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte 
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i 
strid med gällande bestämmelser.

Enligt plankartan kommer ett bullerskydd att uppföras 
utmed järnvägen längs södra delen av området men det 
saknas förtydligande planbestämmelse. Planbeskrivningen 
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anger en bullervall i höjd med 3-4 m. Ett bullerskydd kan 
vara en barriär vad gäller spridning av vätska om det är tätt 
i nederkant. För att säkerställa bullerskyddets funktion ska 
höjd, längd och täthet i nederkant regleras i planbestämmelse. 
Bullerskyddet måste placeras på ett sätt så att de inte ger 

-
gligheten till spårområdet med tanke på utrymme för drift, 
underhåll, räddningsinsatser m.m. Bullerskyddet bör vara 
utformat på ett sätt så att det inte lockar till klättring, lek etc. 

kring säkerhet och risker. Kommunen bedömer att förslaget 
inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. Inför Länsstyrelsens bedömning i 
ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle 
att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som 
statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning 
mellan olika framförda synpunkter.

Kommentar

områden som kan komma att beröras av buller och risk 
kommer att planläggas i ett senare skede. Borås Stad har 
nyligen låtit ta fram en övergripande riskutredning (WUZ, 

verksamhet kan tillåtas 40 meter från Viskadalsbanan. 
Viskadalsbanan går dessutom betydligt lägre än planområdet 
vilket ytterligare hjälper till att minska riskerna.

När det gäller buller så visar den framtagna utredningen 
som togs fram i samband med samrådsförslaget, samt den 
översiktliga kommunövergripande bullerutredningen att 
det endast är att de delar av Regementet som ligger närmast 
järnvägen som kan komma att överstiga rekommenderade 
riktlinjer för buller. För aktuellt planområdet bedöms det 
därför möjligt att skapa ljuddämpade fasader och skyddade 
gårdar. Även ur bullersynpunkt är det en fördel att järnvägen 
ligger lägre än planområdet.

S3 Tra#kverket 
Riksintresse för järnvägen

Viskadalsbanan används för transporter av farligt gods. För 
att minska riskerna redovisar planförslaget en ca 450 m lång 

även att vallens placering inte riskerar att påverka järnväg-
sanläggningen, exempelvis genom ökad vattenavrinning eller 
sättningsproblem.

Planområdet ligger även inom det för Götalandsbanan 
beslutade förstudieområdet avseende delsträckan Borås - 
Linköping. Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg 

mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Borås. I den 
nuvarande nationella planen saknas dock medel för fortsatt 
planering av Götalandsbanan. För ytterligare information 
om ändrad markanvändning eller planering för ny bebyggelse 
nära järnväg se gärna rapporten ”Järnvägen i samhällsplaner-
ingen”.

I det planprogram som godkänts 2008 redovisas en planskild 
korsning över Viskadalsbanan via Vinrankan öster om 

plankorsning vid Regementsgatan ska användas. Ur fram-

i och omkring plankorsningen, exempelvis för gång- och 

om det framgick av planbeskrivningen. I övrigt noterar 

att följande två plankorsningar borde kunna stängas: Över-

Kristiansfält, utrustad med halvbomsanläggning, bandel 

planbeskrivningen. Nar det gäller gatuparkering har Bover-
kets föregångare Statens Planverk föreslagit att parkering inte 

avgaser, buller och ljussvep.

Med ett avstånd på ca 3 km från planområdet till resecen-
trum blir restiden med cykel endast omkring 10 minuter. Som 
jämförelse är det ca 3 km fågelvägen från centralstationen 
i Göteborg till stadsdelar som Majorna, Johanneberg och 

och trygghet i planen. I inledningen av planbeskrivningen 

har sina egna stråk och gående och cyklande ett annat. Här 
försöker vi uppnå en tydlig blandning där alla samsas om 

nå stadsdelarna öster om Viskadalsbanan föreslås även att två 
nya GC-broar anläggs, söder och öster om Trädgårdsstaden. 
Som planbestämmelse har den fria höjden satts till 4,7 m (z2). 

i planhandlingarna. Utifrån att största tillåtna hastighet på 
banan är 100 km/h bör den dock i normalfallet vara minst 

handbok ”Broprojektering” (BVH 583.20) samt Banverkets 
rapport ”Järnvägen i samhällsplaneringen”. I norr ansluter 
GC-nätet till de redan utbyggda stråken längs Älvsborgsleden 
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och Göteborgsvägen. Härigenom nås på ett säkert sätt de 
-

gelsen får trygga och säkra uppställningsplatser för cyklar, 
så att cykling kan bli ett attraktivt färdsätt jämfört med 
bilåkande.

vore det intressant med ett tydliggörande av var de viktiga 

knyter an till dessa. Med tanke på att de föreslagna 
GC-vägarna till viss del förläggs i naturområden och separe-

att upplevas som trygga även kvälls- och nattetid. Även 
frågan kring framkomligheten vintertid kunde få tydliggöras.

För att minimera bilåkandet är det viktigt att kollek-

sett ett utvecklat resonemang kring vilken turtäthet och vilka 
restider som eftersträvas, exempelvis till viktiga målpunkter 

Avtal

För att reglera anläggandet av de föreslagna GC-broarna 

rörande anläggande, ägande och skötsel. Liknande avtal kan 
eventuellt även behöva träffas avseende bullerskyddsvall 
och stängsel som föreslås längs med järnvägen, exempelvis 
avseende hur framtida drift och underhåll ska ske med tanke 
på närheten till järnvägen.

Hälsa – Buller 

-

gods. Enligt planbeskrivningen klarar man inte gällande 
riktvärden för buller. Utan föreslår att avsteg kan tillämpas. 

förutsättningarna för avsteg uppfylls. En tydligare motiver-
ing av varför avsteg anses tillämpbart vore önskvärd. Är 
det utifrån att området är en central del av Borås eller att 

Hälsa - Vibrationer

bedömning har gjorts kring hur vibrationer från järnväg-

vibrationsmätningar ska genomföras. Riktvärdet för vibra-

tioner är 0,4 mm/s vägt RMS-värde i rum avsedda för sömn 

är möjligt att klara detta riktvärde innan planprocessen går 

via geotekniska undersökningar konstatera att markförhål-
landena är så pass bra, att risken för vibrationsstörningar är 
liten. Visar undersökningarna på motsatsen bör dock behovet 
av vibrationsmätningar övervägas innan planarbetet går 
vidare.

Säkerhet och risker

Planteringen av träd längs de interna vägarna kan medföra 
olyckor. Träd med en stam överstigande 10 cm räknas 
som fasta hinder och bör inte placeras inom 3 m från 
körbanekant. Avstånd från spårmitt till vägkant bör inte 

någon form av skyddande barriär mellan spår och väg som 

är bra att planförslaget innehåller att stängsel ska uppföras 
utmed järnvägen. För att undvika skadegörelse och minimera 
behovet av underhåll, får stängslet gärna utföras i ett tåligt 
material, t.ex. i så kallad sträckmetall. Men varför begränsas 

att frågan kring vilken risknivå som anses acceptabel i nya 
bostadsområden framförallt är en fråga för kommunen samt 
Räddningstjänsten och Länsstyrelsen att ta ställning till. 

järnväg sker med beaktande av att möjligheterna till fortsatt 
drift och utveckling av järnvägsanläggningen inte får förs-
våras. Exempelvis är det viktigt att det i ett senare skede inte 
ställs krav på hastighetsnedsättningar eller andra restriktioner 

Viskadalsbanan på grund av ”låg spårstandard” inte kan eller 
kommer att kunna användas för tyngre transporter. Banan är 
utpekad som riksintresse utifrån att den har en viktig funk-

särskilda restriktioner på banan avseende möjligheterna att 
transportera farligt gods. I påstående framgår heller inte vad 

ställer sig även något undrande till om det är rimligt att 
rakt av applicera riskanalysen från Brodal på det nu aktuella 
planförslaget eftersom ändamålet med den detaljplanen var 
verksamheter och inte bostäder.

Sammantagen bedömning

planering för nya bostäder och verksamheter relativt nära 

en långsiktigt hållbar transportförsörjning då avstånd och 
tid mellan bostad, arbete, handel, skolor, fritidsaktiviteter, 
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barnomsorg, sjukvård och annan viktig service kan 

lyfts fram och prioriteras tydligare i planhandlingarna. 

Visserligen är det bra att gaturummen blir trevliga och att 

men att rakt av acceptera att en stor del av in- och utpendlin-
gen till området kommer att ske med bil framstår som en lite 

till grund för det ställningstagandet. Finns det några studier 
eller utredningar som har visat på att det inte är möjligt 
(eller av samhällsekonomiska skäl inte är motiverat) att 
prioritera tillgänglighet samt framkomlighet för gång, cykel 

hänvisning till dessa.

förtydliganden i enlighet med ovan framförda synpunkter. 

-
cessen och att få ta del av utställningshandlingarna.

Kommentar
När det gäller frågor om buller och risk på grund av järnväg, 

planområde (området som omfattar Mannerfelts Plats), då 
detta område inte bedöms påverkas av en framtida dragning 
av Götalandsbanan.

Planbeskrivningen har kompletterats med en uppdaterad 

området och planförslagets eventuella påverkan på det 
allmänna vägnätet. I januari 2017 antog Borås Stad nya parke-

bygglovärenden. Reglerna ger utrymme och uppmuntrar 
till åtgärder som gynnar resor med gång och cykel, samt 

lokalgata som går genom planområdet i öst-västlig riktning 
ska förses med separat cykelbana. Planbeskrivningen har 

Inom ramen för aktuell detaljplan bedömer Borås Stad att det 
-

med planläggning av övriga etapper. Likaså kan bullervallen 
och i samrådet föreslagna gc-broar komma att behövas för 
kommande etapper för trädgårdsstadsdelen och planeras att 
studeras vidare inom ramen för det planarbetet.

Borås Stad gör bedömningen att en vibrationsutredning inte 
erfordras för aktuellt planområde. Området ligger långt från 
järnvägen och marken runt omkring anses ha god bärighet. 
Risken för störningar via vibrationer är därmed liten.

resande är mycket viktigt. Exploatören har höga ambitioner 
med Mobility magagementåtgärder, som till exempel bilpool 
och cykelgarage, och staden bedömer att det föreligger goda 
förutsättningar till detta i området. Många av dessa åtgärder 
är sådant som fastighetsägaren måste ansvara för och kan 
sedan leda till minskade parkeringsytor och minskad andel 

-

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och 
Miljö (dåvarande Gatunämnden)
I texten står det att bostäder ska ha nära till grönområden av 

området kan skötas så som det är tänkt. I texten står att det 
-

skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, samt värdefulla 
-

bestämmelserna efterlevs i framtiden. 

Natur och kultur

för områdets karaktär. I texten beskrivs detta med naturpark-

då hela Regementsområdet planerades, både byggnadsmässigt 

samt nutidens intentioner om ett trivsamt bostadsområde. 
Ambitionen från Borås Stads sida måste vara att kunna sköta 
området på ett för området optimalt sätt, det är då viktigt att 

Vatten och avlopp 

Förtydligande av texten om vatten- och avlopp. Planområdet 
ansluts till det kommunala allmänna VA-anläggningen 
och ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

-
borgsleden (vatten) och strax söder om korsningen mellan 
Järnvägen och Regementsgatan (spillvatten). För att kunna 
avleda områdets spillvatten behöver en avloppspumpstation 
anläggas i lågpunkt i söder. Området kommer anslutas 

exploatören bygger enstaka hus som kommer erfodra högre 
tryck än det som kommunala VA-anläggningen kan leverera, 
bekostar och driver exploatören lokal tryckstegringspump. 
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Området för avloppspumpstation och U-område fattas på 
plankartan. Planhandläggaren skall kontakta Gatukontorets 
VA-avdelning för att inhämta information om område för 

VA-ledningar.

Uppgifter om dagvattenanläggningarnas dimensionering-
skrav är motstridiga. Om dammarna dimensioneras för 

ytbehov och att dessa ytor ingår i planbeskrivningen.

måste kopplingen mellan Varbergsvägen och Göte-
borgsvägen ges en bättre linjeföring. Syftet med den 
tidigare benämnda Regementsleden är att avlasta Göta och 

linjeföring.

Av detaljplaneförslaget framgår att ”Kopplingen för gående 
och cyklister måste utvecklas och förbättras till omgivande 

kv Vinrankan men förvånande nog inte på den plats som 

nuvarande järnvägskorsning vid Regementsgatan. En plan-

nya regementsområdet och Göta känns minst lika angelägen 
som de föreslagna.

Utbyggnaden av Regementsleden borde planeras med en 
tidshorisont som innebär att man i detaljplaneförslaget tar 
hänsyn till nuvarande planering av markanvändningen på 
kv Vinrankan. Föreslagna sektionsbredder för gatorna på 
allmän platsmark ses över för att anpassas till kraven för 
tillgänglighet och skötsel.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar tekniska nämndens 
synpunkter om att det är viktigt att i området bevara kultur 
och natur. Skötsel av gatumark och naturområden är av 
största vikt för hur områdets kvaliteter ska tas till vara. 
Samhällsbyggnadsnämnden delar därmed tekniska nämndens 
åsikter om att medel måste tillsättas för detta och uppmanar 
tekniska nämnden att bevaka frågan i kommande budgetar-
bete.

Huvudmannaskap för allmänna vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar har övergått till Borås Energi och Miljö 
från och med 1 jan 2011. Avstämning har gjorts med Borås 
Energi och Miljö så att beskrivningen av vatten- och avlopps-
frågorna redogörs på ett korrekt sätt.

med tekniska förvaltningen om vilka åtgärder som erfordras 
i denna etapp och vilka som ska studeras vidare i kommande 
utbyggnadsetapper. Planbeskrivningen har uppdaterats med 

S5 Miljönämnden  
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel på det tidi-
gare regementsområdet. Utgångspunkten är att uppvärmning 
ska ske med fjärrvärme och att byggnaderna ska ha så låg 
energiförbrukning som möjligt. Energifrågorna kommer att 
utredas vidare under planprocessen och till utställningen 
av planen bör man ha tagit fram planbestämmelser rörande 
energiförbrukning.

I de norra delarna av planområdet planeras slutna kvarter 
och sedan blir bebyggelsen mer småskalig ju längre söderut 
man kommer. Av planbestämmelserna ska det tydligt framgå 

för de boende i området att snabbt och smidigt ta sig till 
resecentrum kan man t.ex. få de som arbetar i Göteborg att 

I planbestämmelserna anges att dagvattnet ska omhändertas 

bedöms ge en god dagvattenhantering. En del av planom-

aktuella området är dock väl avskilt från Viskan och för att 
undvika behovet av eventuella dispenser i framtiden är det 
lämpligt att upphäva strandskyddet i detaljplanen.

tillhörande betesmarker. För att kunna gå vidare med 
detaljplanen enligt föreslagen omfattning kommer en 
dialog att inledas mellan fastighetsägaren, Borås Stad och 
Explatören. Eventuella justeringar kommer därefter att göras 
innan planen ställs ut. Om hästverksamheten blir kvar på 
Kristiansfält måste behovet av skyddsavstånd till närmaste 
bostäder utredas. I detaljplanen avsätts områden för natur-
mark, bullerskydd och dagvattenhantering. Möjligheten att 
förbättra den biologiska infrastrukturen genom att kombin-
era de planerade gång- och cykelbroarna med ekodukter bör 
undersökas.

Kommentar
Att reglera energiförbrukningen i området är inte tillåtet 
enligt Plan- och bygglagen. Borås Stads riktlinjer för 
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som ligger i närheten av Viskan är borttagna i denna etapp. 
Likaså ligger inte aktuell detaljplan i direkt anslutning till 
hästhållning.

vidare med är synpunkterna för hållbart resande som är en 

S6 Borås Energi och Miljö
Se synpunkter från Tekniska förvaltningen (gamla gatukon-
toret).

S7 Borås Elnät 
Elnät: För att klara elförsörjningen till området måste nya 
elledningar dras fram till planområdet och därtill hörande 

omfattande arbete och tar ca 9 månader att genomföra 
under förutsättningar att vi har full tillgång till tomt och 
gatumark för byggnation. Om möjligt ska allmän platsmark 
för lednings- och transformatorstationsplaceringar längs med 
blivande gator planeras.

Enligt de beviljade ledningsrätterna ska initiativtagaren 

utgör en viktig del i elförsörjningen är vår bedömning att 

minst under året, ca april-oktober. Ett tidigt samrådsmöte 
vore lämpligt med tanke på de anläggningsarbeten som ska 
utföras i området.

som är av större betydelse för både de företag, Kommunal 
verksamhet m.m. som redan är etablerade i området. Vissa 
av ledningarna utgör också viktiga förbindelser mellan våra 
större noder i staden. Ledningarna är förlagda i ledningsrätt.

Enligt beviljad ledningsrätt ska initiativtagaren bekosta 

initiativtagaren vara oss tillhanda.

Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid 
före byggstart.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten 

saknas dock bland användningsbestämmelserna. Inom 

våningar/högsta byggnadshöjd saknas. Vi föreslår att man 
använder beteckningen “gångfartsområde” som ersätter det 
tidigare begreppet “gårdsgata”.

Kommentar
Plankartan har uppdaterats och justerats.

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stads-
delarna numera ersatta av facknämnder) 
Enligt detaljplanen utformas bebyggelsen så att miljön 
upplevs trygg samt utveckling av området till en levande 
stadsdel med servicefunktioner, detaljhandel och rekreation 
inom gångavstånd. En utmaning är att hitta en hållbar balans 

Kommundelsnämnd Göta är positiv till föreslagen detaljplan 
för del av Regementet med uppbyggnad av en ny stadsdel för 
Borås Stad. Kommundelsnämnden anser att det bör planeras 
för tankstationer för elbilar vid nyetablering av bostadsom-
råden.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S10 Kulturnämnden 
Sammanfattning

Kulturnämnden vill lyfta fram det ambitiösa arbete med att 
genom denna detaljplan försöka skapa förutsättningar för att 
möjliggöra utbyggnaden av en ny stadsdel, Regementsstaden, 

besitter och att bevara och skydda den ur nationellt perspek-
tiv mycket värdefulla och viktiga äldre planstrukturen. Här 
krävs ett ambitiöst arbete med såväl detaljer som strukturer 

staden för det goda livet, där historia och kulturarv samspelar 
med nytänkande och framtid skall förverkligas. Plankartans 
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och skyddsbestäm-
melser ger skydd åt kulturvärden. Utformningen av den nya 
bebyggelsen är mycket skissartad genom ett antal exempel 
och bör följas upp med innebörden i god arkitektonisk 
utformning där material, skala, detaljer, takutformningar 
m.m. också kan knyta an till och varieras med den äldre 
bebyggelsen.

Kulturnämnden anser att det är av stor vikt att en MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) görs, där konsekvenserna av 
detaljplanen för de kulturhistoriska värdena tydligt redovisas. 
Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 
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utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Yttrande

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en 
ny stadsdel. Området ligger på västra sidan av Viskadalsba-
nan strax söder om Riksväg 40.

Visionen är att bygga en helt ny stadsdel, Regementsstaden, 
för dagens och kommande generationers boråsare. Att 
utifrån grundstommen, de militära kasernbyggnaderna 
runt Lagercrantz plats och Mannerfeldts plats fylla de 
obebyggda delarna med liv och rörelse. Att bygga med ett 
blandat och varierat innehåll från bostäder till kommersiell 
service, verksamheter och kontor. Med planförslaget som 

gruppbyggda småhus med allt från hyresrätt och bostadsrätt 
till eget ägande. Regementsstaden kan komma att rymma 
en befolkning på 2 000 – 3 000 personer, till det kommer 
arbetsplatser, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter. 

och rörelse i den södra delen av området. Sedan den militära 
verksamheten upphörde har området runt Lagercrantz plats 
och Älvsborgsleden utvecklats till ett verksamhetsområde 
med närmare 800 arbetsplatser och två skolor med närmare 
400 elever. Regementsstaden uppbyggnad utgår från princi-
pen att skapa plats för möten.

Området omfattas av områdesbestämmelser för delar av 
området, Mannerfeldts plats och gården Kristiansfält, som 
skall planläggas. Syftet med områdesbestämmelserna var att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla 
vegetationspartier i området.

Spåren från den militära tiden syns tydligt med igenväxande 
skjutbanor och andra öppna övningsytor samt spår efter 
förrådsbyggnader. ”Regementsparken” är ett centralt och 
högt beläget värdefullt grönområde som skiljer Älvsborgsle-
dens verksamhetsområde från kasernområdet. Grönområdet 
är en rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra 
delen är ett naturparksliknande område av betydelse för hela 

Planen för Regementsstaden hör till en del av det gamla 
Älvsborgsregementet (upphörde 1997). Ett stort antal 
byggnader som ingår i en karaktäristisk mönsterplan är kvar 
från Regementstiden. Kaserngården och dess monumentala 
byggnader är skyddade i detaljplan som antogs i september 

tidsmässigt och utförande hör samman med kasernerna 
och ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanlägg-

ningarna. Brigadhuset och det omgivande parkliknande 
trädbeståndet är värdefullt liksom de båda faluröda komple-
mentbyggnaderna. Kristiansfälts landeri från 1822 med 
nuvarande utformning från 1875, är permanent skyddat 
genom bevarande-, skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. 
Rester av den gamla trädgården kan ännu anas. Områdets 
struktur, främst från bebyggelsen som uppfördes 1910-1914, 
är viktig att den hålls intakt. För att förstå denna struktur är 
det viktigt att även de enkla komplementbyggnaderna i trä 

-
riskt värdefulla lägre byggnaderna söder om kaserngården 
bevaras i den kommande utbyggnaden av området och blir 
en viktig del av helheten. Brigadhuset med intilliggande 
förrådsbyggnader och omgivande trädbestånd bevaras och 
införlivas i den framtida skolmiljön.

För att inte förvanska de historiska miljöerna utan skapa ett 
sammanhang med det nya, blir det en utmaning som kräver 
omsorg om detaljer, material, färg, skala och utförande 
liksom känsla och respekt för natur- och kulturmiljöns 
egenart och egenvärde. Att balansera öppenhet och 
möjligheter mot reglering kräver tydlighet och lyhördhet i 
såväl detaljplanen som i den kontinuerliga utvecklingen och 
omsorgen av stadsdelen. Bebyggelse, natur och människor 
skall hitta ett samspel. Ledord är orienterbarhet, miljöanpass-
ning och god arkitektonisk utformning. Regementsstaden 
planeras för tre olika delar med var sin egna karaktär 
förstärkta genom namnen, Kasernstaden, Trädgårdsstaden 
och Friluftsstaden. Både bostäder och verksamheter skall 

former av gruppboenden, trygghetsboenden, vårdboenden 

möjlighet att etablera handel och kontor inom Kasernstaden 
och Trädgårdsstaden

gamla paradentrén till Regementet via Regementsgatan 
bevaras som ett grönområde och park. Igelkottshöjden blir 
naturområde.

För området skapas ett nytt primärt vägnät medan det 
sekundära vägnätet matar bostadskvarteren, gång- och 

redovisas först när planen ställs ut.

Byggnadsnämnden anser inte att en MKB erfordras, men 
Kulturnämnden anser att en MKB bör göras för att tydlig-
göra konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena.

Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
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ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 

utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat Kulturnämndens 
synpunkter om områdets kulturhistoriska värden. I detta fall 
bedömer vi inte att ett Cultural planningarbete är nödvän-
digt. Regementets kulturhistoriska betydelse för Borås är 
väl kartlagt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är 
nödvändigt att göra en MKB då lagstiftningen inte tillämpas 
på det viset.

S11 Räddningstjänsten 
Brandvattenförsörjningen i det planerade området bör utföras 
i enighet med räddningstjänstens PM, brandvattenförsörj-
ning daterat 2008-08-01. Har anges att ett sådant område 
som planläggs i Regementsstaden ska ha ett konventionellt 
brandvattensystern.

Avståndet mellan brandposterna ska då som mest uppgå till 
150 meter. Beroende på vilken typ av bebyggelse som före-

På Göteborgsvägen norr om det planerade området transpor-
reras farligt gods. Avståndet från planområdets mest nordliga 
planerade bebyggelse uppgår till över 200 meter varför 
räddningstjänsten bedömer att denna transport inte innebär 
en betydande förhöjd risk i området.

Gamla Varbergsvägen löper längs med det planerade 
områdets sydöstra gräns. Enligt vägverkets undersökning 

-
porteras inga betydande mängder farligt gods här. En viss 
transport av farligt gods bedöms däremot ske, bland annat 
transporteras brandfarlig metangas till Gässlösa biogasan-
läggning som ligger sydöst om området. Med resonemanget 
ovan vill räddningstjänsten uppmärksamma på att risker 
tillkommer då bebyggelse uppförs nära vissa typer av vägar 
och det är upp till upprättaren av detaljplanen att värdera hur 
dessa risker ska hanteras och värderas.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Borås Stads nya 
övergripande riskutredning kan användas som underlag och 
att området som är aktuellt nu inte behöver någon särskild 
riskhänsyn. Se vidare kommentar ovan till Länsstyrelsens 
yttrande.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. Området 
har alla möjligheter att bli attraktivt för dem som uppskattar 
friluftsliv och en levande stadsdel.

Fritids- och folkhälsonämnden ser många positiva 

inslag med detaljplanen:

Två planskilda korsningar som sammanbinder planområdet 
-

ningar för de boende i den nya stadsdelen att komma närmare 

Borås tätort. 

Idéer på näridrottsplats.

Bra variation i bebyggelsen med blandning av bostadsformer 
och verksamheter. Gång- och cykelstråk som är väl fördelade 

-
området, som komplement till de större friluftsområdena 
runtomkring. Ambitionen med att skapa en säker och 
trygg miljö. Medvetenheten kring bullersituationen och de 

genomförs utan att ljudnivåerna hålls nere i boendemiljön.

Kommentar
Noterat.

S13 Lokalförsörjningsnämnden 

som trygghets-, grupp-, och vårdboenden och i det centrala 

Nämnden har också ansvar för kommunens skogar, natur-
vård samt frågor som berör rekreation och friluftsliv och 
påpekar att vägar och avläggningsplatser inom den södra 
delen av detaljplansområdet måste planeras och dimen-
sioneras så att virkestransporter från angränsande skogar 
säkerställs.

Pickesjöområdet är ett viktigt rekreationsområde och ett 

grusvägarna t ex ”Himlabacken” lämnas som kommunika-
tionsvägar för att göra området i väster tillgängligt.

Kommentar
Skolfrågan och tillträde till Pickesjöområdet behöver studeras 
ytterligare i planarbetet framöver. Se svar till Kommunstyrel-
sen. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN32

S14 Polismyndigheten
Syfte är att skapa förutsättningar för stadsliv genom att bygga 
nytt gatunät i området samt ange ett antal kvarter med ett 
blandat innehåll av bostäder, verksamheter och skolor samt 
en stor del av service.

inga synpunkter. När det gäller gång- och cykelvägar inom 
området är det viktigt att de planeras så att inga skymmande 

Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant 
sätt att man från bostaden kan observera sin parkeringsplats. 
Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst.

Kommersiell service bör planeras med parkeringsmöjligheter. 

i närheten av servicen. P-platser bör planeras så att avhämt-

skolbyggen.   

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S15 Hyresgästföreningen
Samtliga boendeformer, grönområden med tillgång till gång 
och strövområden, gång- och cykelvägar inom området. 
Noggrannhet med omhändertagande av dagvatten. Områden 
med öppna vattenspeglar för att försköna området. I övrigt 
tillstyrker remissgruppen detaljplanen.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S16 TeliaSonera AB  
Skanova har teleanläggningar inom planområdet, se 

Regementets eget områdesnät redovisat. Skanova önskar att 
-

ningars läge. I det fall vi tvingas vidta åtgärder önskar vi att 
ni kontaktar oss i god tid för planering och diskussion om 
hur kostnader för detta skall fördelas.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S17 Västtra#k AB

en utbyggnad ger tillträde och plats för en utökad kollektiv-

Karta med Övergripande gatustruktur visar att primärgata 

gena, bekväma och trygga gångvägar till busshållplats. 
-

ringsarbetet i ett tidigt skede.

Kommentar

2. Yttranden från sakägare

S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB 
Vasallen är positiv till planen, dess utformning, innehåll, 
mångfald och grundläggande vision och mål.  I den mån det 
går att minska gatusektionernas bredd utan att ge avkall på 
säkerhet, kvalitet och gestaltning så är det önskvärt. 

Tomten som föreslås för skola och förskola anser vi mycket 
lämpligt placerad, centralt i området, med bra tillgänglighet 
och i en vacker historisk miljö.

Planbestämmelserna om bevarande av de två förrådsbygg-
naderna bör dock inte vara begränsande för möjligheten att 
inrymma en effektiv och ändamålsenlig skolverksamhet. 
Vasallen önskar därför att planbestämmelserna ” q1,2 och 
k4” tas bort för dessa två byggnader. Vasallen hoppas att ett 
visst bevarande av dessa ändå är möjligt att göra och kan 
kombineras med skola, men det bör inte vara styrande. 

Plankartan saknar förklaring med bestämmelser till ”B” 
avseende det smala området markerat ”SBC1J0K1,” mellan 
parken och kasernerna (beteckning överensstämmer med 
gällande plan, men måste förklaras).

Kommentar
Förrådsbyggnaderna och området markerat ”SBC1J0K1” är 
inte en del av nuvarande planområde. 

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1
Enligt Byggnadsnämndens i Borås kommun delegationsbe-

beviljats bygglov för uppförande av en stallbyggnad 
innehållande förutom stall även förråd och garage. 
Miljöskyddsinspektören har i beslut den 8 mars 2000 ( Jnr 

-
het djurskyddsinspektören yttrat sig den 8 mars 2000 ( Jnr 
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Refererande till vad som anförs i Byggnadsnämndens 
Inbjudan till samråd av den 4 november 2010 får makarna 
Mann Jacobson, under åberopande av ovan nämnda tillstånd 
för djurhållning med hästar, påkalla att det genomförs en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning för det 
aktuella planområdet.

Makarna Mann Jacobson får vidare framhålla att den väg 

planområdet inritats väster om deras bostadsfastighet 

kommer att viss gränsdragning mellan fastigheten Osdal 3:3 
och planområdet behöver utredas närmare.

Refererande till mitt tidigare telefonsamtal med planarkitek-
ten Ann-Marie Andersson får jag härmed, med anledning 
av den pågående uppställningen av hästar på fastigheten 
Osdal 3:3, påkalla Byggnadsnämndens initiativ till ett snart 
samrådsförfarande med Vasallen exploaterings AB och Borås 
stad.

Kommentar
Plankartan och även exploatören har bytts ut. Fortsatt dialog 
med exploatören om planbestämmelser har skett i samråd 
med aktuell exploatör.

3. Synpunkter från övriga

S19 Trenningstorps Vägsamfällighet
Trenningstorp vägsamfällighet har tagit del av samråds-
handlingar för detaljplan, Regementet (Kristiansfält) och 
vi ställer oss positiva till en ny stadsdel i föreslaget område. 

utbyggnad av riksväg 27 strax sydväst om Trenningstorp 
med helt avskurna förbindelser vintertid vill vi gärna komma 
med förslag om väganslutning mellan Trenningstorp och 
nya “regementsstaden” som skulle lösa vägproblematiken 
vintertid i Trenningstorp på ett bra sätt.

Bakgrund

Rv 27 mellan Kråkered och Viared och föreslagen dragning, 
dec 2010, kommer att vara alldeles sydväst om Trenningstorp. 
Föreslagen dragning av Rv 27 och anslutningsvägar till 
Trenningstorp är helt oacceptabla då vi riskerar att inte kunna 
komma till våra fastigheter vid svåra vägförhållanden vinter-

Stad vid ett antal tillfällen och vi upplever, från vår horisont, 

tänds ett hopp om att vi kan få till en vettig väganslutning till 
Trenningstorp.

Förslag på väganslutning mellan Regementsstaden och Tren-
ningstorp. I södra delen av detaljplanen slutar “huvudgatan”, 
se bild 1, den skulle vi vilja ha en förlängning dragen, anpas-
sad till landskapet, upp till nedre delen av Trenningstorp, se 

-
staden kan man göra GC-tunnel, se bild 1, anpassad för 

Kommentar
Synpunkterna bedöms inte påverka den delen av planen som 
nu är aktuell.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt
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man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 

om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 

byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 

sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan

som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 

juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 

-

för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

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

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogram-
met är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa princi-
piella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på 
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas 
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade 
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till 
och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 

Varför detaljplan?
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

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

Överklagande

framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 

detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 

kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-



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
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Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl., Borås Stad 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka remissen ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. Borås Stad” och tydliggöra behovet av 
förskola i centrumnära område. 

2. säkerställa att platsen är lämplig utifrån buller, luftkvalitet och risker samt beaktar barnperspektivet.  
3. upprättat svar sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
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Fredrik Wallengren 2017-05-30               D nr 2017/FN0106 214 
Lokalsamordnare 

 
 

         
                             
                           
  

Remissvar: Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. 
Borås Stad 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka remissen ”Detaljplan för del av Centrum, Saturnus 14 m.fl. 
Borås Stad” och tydliggöra behovet av förskola i centrumnära 
område. 

2. säkerställa att platsen är lämplig utifrån buller, luftkvalitet och risker 
samt beaktar barnperspektivet.  

3. upprättat svar sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till detaljplan för del av Centrum, 
Saturnus 14 m.fl. Borås Stad och har inget att erinra mot 
granskningsförslaget. 
 
Enligt detaljplanen så vill man möjliggöra påbyggnad i två till tre plan över 
befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14. Man vill även ändra 
användningen till centrum, skola och vård. 
 
Antalet förskoleplatser i Centrum är idag lågt och förskoleförvaltningen ser 
positivt på samtliga idéer som möjliggör fler förskolor i området.  
 
Beslutsunderlag 
Granskning av detaljplaneringsmaterial. 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
Förvaltningschef  
Pernilla Bjerkesjö 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 

Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola 
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1. Inledning

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 

Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola 

-

Planområde

Kvarngatan i norr, Källegatan i söder, Österlånggatan i öster 

-

Gällande detaljplan

som samtliga anger allmän plats avsedd för gata för de delar 
av marken inom planområdet som angränsar till kvarteret 

Kommunala beslut 
-

för att möjliggöra bostäder inom kvarteret, samt att studera 
-

-

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur

-

en transformatorstation, ett antal parkeringsplatser samt en 

-

Ny bebyggelse

 
 I planområdets 

västra delen längst Bryggaregatan får påbyggnaden uppföras 
 Syftet med den 

indragna påbyggnaden är att den ska skilja sig i volym från 
-

-

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.#., Borås Stad, upprättad den 19 maj 2017. 
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Bostäder 

Förskola
I uppdraget från Kommunstyrelsen ingick att pröva lämp-

förutom lokalytor, tillräckligt stora friytor som är lämpliga 

-

Det är troligt att många kommer att gå, cykla eller åka 

Annelundsparken

Stadsparken
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ingen anledning att tro att luftkvaliteten där skulle vara 

Slutsatsen är att förskola kan vara lämpligt inom Saturnus 

Stadsbild och gestaltning

en indragen påbyggnad kommer volymen upplevas mindre, 

I bygglovet bör utformning av volymen samt arkitekturde-

Historik och kulturmiljöer

bryggerianläggning för Sandwalls Ångbryggeri som legat på 

-
-

Vulkanus 16 och Uranus 2

Vy mot planområdet från norr. Flaménska gården syns på vänster av bilden. 

Norra delen av Österlånggatan är en välfungerande gågata. Vy från Södra torget 

mot norr. 

Vy från Stadsparken mot planområdet.
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Bostäder

-

Arbetsplatser

en stor andel 

Utemiljöer

-

Offentlig service
-

som ligger 500 meter söder om planområdet på Druvefors, 

Österlånggatan angränsar till kvarteret Saturnus i öster. 

Vy från Södra Torget. Sagahuset och Österlånggatan syns på vänster av bilden.

Entré till garaget och tranformatorstationen vid Kvarngatan. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet till höger 

i bilden.
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Fotomontage av nya påbyggnaden. Vy från Stadsparken mot planområdet. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet med fotomontage av nya påbyggnaden till höger i bilden.
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Vy från Källagatan mot väster med fotomontage på nya påbyggnaden som planen tillåter. 

Vy från Källagatan mot väster. Bebyggelsen inom kvarteret Saturnus syns till höger i bilden. 
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-

Tillgänglighet

planområdet är tillgänglig för personer med funktionsned-

-

på kvällstid med genom ett arrende (se genomförandebeskriv-

Kommersiell service

mataffärerna ligger på ca 500 meter respektive 1000 meters 

-

3. Gator och tra#k

Gatunät

 
Kvarngatan i norr, Österlånggatan i öster, Källegatan i söder 

-

-

gare åtgärder för att påverka de boende i områdets resevanor 

plan att göra om Österlånggatan till en gårdsgata, vilket ytter-

åtgärder som kan vara aktuella är att placera cykelförvaringen 

sig till jobbet genom att gå, cykla eller ta bussen när man bor 

Gångtra#k

Rutnätsstrukturen i stadens centrum består av korta kvarter 

-

till en gårdsgata vilket innebär att fordon inte får köras med 

 

Cykeltra#k och cykelparkering

planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås Stads 
-

-

Vy mot Källegatan från Anna Lindhs park. 
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busstrafik

cykelbana

planerad bebyggels

parkeringshus

infarter till parkeringshus

förslag till gångfartsområde

förslag till enkelriktad gata
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Kollektivtra#k

-

Biltra#k och bilparkering

Resultatet av denna utredning kommer att redovisas i gransk-

-

vilket blir en 
liten del i ett område som redan är dimensionerat för en stor 

-

regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea 
-

-

-

möjliggör en reducering av grundkravet för bilparkering med 

-

Det är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den 
-

anläggningar med ledig kapacitet under förutsättning att 

-

Angöring och utfarter
-

Riksintressen

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området är idag anslutet till kommunala ledningar för vatten, 

-

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds till kommunalt dagvat-
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Värme

El, tele och #ber

-

Avfall

5. Mark

Natur och vegetation

 

Lek och rekreation
Området ligger nära stadsparken som utgör Borås äldsta 

Fornlämningar och kulturminnen
-

Geoteknik och radon

-

6. Vatten

Viskan
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbygg-

Strandskydd

platsen utmed Viskan görs till allmän plats så att människors 

Översvämningsrisk

detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 

Miljökvalitetsnormer

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

-

Det största skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk 
-

Grundvattnets kvalitet

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
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7. Sociala perspektiv

-

-

innebär att närområdet befolkas med människor under stora 

Barnperspektivet
-

-

Trygghet

öka människors närvaro på kringliggande gator samt till en 

8. Störningar på platsen

Risk

Buller och vibrationer
-

-
teras inför granskningsskedet i samband med uppdatering 

-

vetter mot en bullerdämpad sida så att planförslaget klarar 
-

-

bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den 
egna bostaden bör kunna erbjudas gemensamma uteplastser 

Luftkvalitet

 
-

gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar inte 

någon annan del av Borås samt att området ligger nära stora 

kommer att förbli öppna vilket bidrar till omsättningen av 

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser
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Kvartersmark

-

ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många 

-
tral, barnavård, ungdomsvård samt vård av lättare karaktär 

I användning skola ingår alla slags av förskolor, skolor, 

I användning tekniska anläggningar ingår anläggningar för 

Prickmark
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader ej 

Ringmark
Ringmark innebär att marken får byggas under med ett 

Utformning 
Bebyggelsens utformning regleras genom bestämmelser 

Österlånggatan där gaturummet är smalare i jämförelse 

bidrar till att bebyggelsen upplevs som mindre dominerande i 

-
långgatan ska påbyggnaden byggas 1,5 meter indragen från 

1 
på 

2 
på 

påbyggnaden kraga ut över Kvarngatan med som mest 1,5 

3D-illustration av användningar och utformningsbestämmelser inom planområdet. 
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Utformning av allmänna platser 

Störningskydd

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 

att Borås ska vara en plats där många människor möts, att 

visionen genom att möjliggöra förtätning i stadskärnan med 

Översiktlig planering
-

-
ling, då bebyggelsen är lokaliserad i lägen som förstärker 

-

Miljömål

miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

11. Konsekvenser

Behovsbedömning 

-

12. Administrativa frågor

Genomförandetid

Fastighetsplan

Handläggning
-

inte aktuellt för att detaljplanen: 
 

av stor betydelse, eller  

Planavgift

Planunderlag

detaljplanen:

 »
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Medverkande tjänstepersoner
-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
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Genomförandetid

gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det 

Avtal

avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-

3. Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Arrende och övriga upplåtelser
-

-

1. Inledning

-

beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av 

2. Organisatoriska frågor

för alla planerna är att de nu gäller som detaljplaner där 

-

-

Tidplaner

följande tidplan gäller:
 »
 »
 »
 »

-

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.#., Borås Stad, upprättad den 19 maj 2017.
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Fastighetskonsekvenser

-

-

-

-
rätter kan komma att förändras:

Saturnus 14:

 »

 »

 »

som konsekvens att nuvarande transformatorstationer 
-

kan lämpligen fullföljas genom att de säkerställs med 

Innerstaden 1:1:

 »

 »

konsekvenserna om denna rätt påverkas ska tas av 

4. Tekniska frågor

Infrastruktur

Utredningar
-

5. Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse-

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av 
Saturnus 14

Kostnader

 »

 »

 »

 » Kostnader till följd av de överenskommelser som man 

 »

 »

Positiva konsekvenser
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Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya 

-

-
ningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, 

-

Ledningsåtgärder



DETALJPLAN 25



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Varför detaljplan?

-

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

1. När görs en detaljplan?
-

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 

-
-

juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
-

Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-

-

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 

-

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 

-

-

Granskning
-

nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 

-
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förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 

Antagande

inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 

Överklagande

-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 

-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 

Ni kan påverka utvecklingen!

-

-

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
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Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
         
                             
                           
  

Månadsrapport maj 2017 

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna månadsrapport maj 2017. 

 
Sammanfattning 
Månadsrapporten avser perioden januari-maj 2017. Periodens ekonomiska 
resultat är ett överskott om 3 082 tkr. Helårsresultatet är ett resultat enligt 
årsbudget. Antal barn per årsarbetare ligger i maj på 5,5. Sjukfrånvaron i 
april månad låg på 8,9 %. Utökningar har skett på flera förskolor för att 
klara alla placeringar.  
 

Ärendet i sin helhet 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 3 082 tkr. En viss 
återhållsamhet har vidtagits för att motverka ett eventuellt bortfall av visst 
statsbidrag för minskade barngrupper inför läsåret 17/18. I nuläget 
prognostiseras ett resultat enligt årsbudget. Beräkningar görs av de ej 
budgeterade utökningar som gjorts under våren och av uppdragen från 
KAL-gruppen.  
 
Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flykting- mottagande i form av ett 
ramtillskott. Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till 
nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen behöver användas till 
volymökningar.  
 
Antal inskriva barn från kommunen är 6 456 för den aktuella månaden och 
antal barn per årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar har 
utökningar skett på flera förskolor under våren. Under hösten renoveras 
och i ordningsställs tre ytterligare avdelningar på Skogsängens förskola.  In i 
en av avdelningarna flyttar nuvarande Kvarngården minis verksamhet, och 
byter namn till Skogsängen mini. Kostnader för dessa utökningar är inte 
budgeterade. 
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 2017-06-01                 D nr 2017/FN0047 04 

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 

 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2017 
 

Samverkan 
Månadsrapporten har samverkats i FSG. 

  

 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 

    

  
Pernilla Bjerkesjö 
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1  Inledning 

Förvaltningen har inlett arbetet med budgeten för 2018. Beslut kring Budget 2018:1 fattas av nämnden 
den 24 augusti. Under hösten inleds arbetet med detaljbudgeten. 

En del i arbetet med att skapa en likvärdig förskola är att ta fram en ny fördelningsmodell. Tidigare har 
varje stadsdel haft sin egen fördelningsmodell, olika kriterier som man utgått ifrån när det gäller till 
exempel personaltäthet. Arbetet med fördelningsmodellen pågår. 

2  Omvärldsanalys 

Tre nya förskolor öppnar under hösten. Nya Sagans förskola i augusti, Kransmossens förskola från 
september och Kärrabackens förskola från november. Till viss del kommer de att ersätta någon gammal 
lokal men framför allt är det en utökning för att kunna möta det behov som finns idag. Vi har sett att 
behoven ökar i olika delar av staden och att tillgång till lokaler inte harmonierar med efterfrågan. En 
lokalplan har tagits fram för förskoleförvaltningen med en flerårsöversikt över demografi och behov, 
med befolkningsprognosen som grund. Ett stort behov finns av ett flertal nya förskolor och i det 
arbetet behöver vi samverka än mer med övriga förvaltningar i Borås Stad. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 0 4 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger.  

Den 7 juni arrangeras den första medborgardialogen, vilken i första hand riktar sig till vuxna. Temat för 
dialogen är utemiljöer för små barn. Planering för medborgardialog under hösten pågår och denna 
kommer att genomföras med barn från några av kommunens förskolor. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 



Förskolenämnden, Månadsrapport förskolenämnden, maj 2017 4(9) 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

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

13 16 14 10 

Andel föräldrar som känner sig trygga när 
de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

 100 100 100 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 
Utfall och analys av resultatet presenteras i Tertial 2-rapporten. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet 
av en förskola på Viared. 

  Delvis 
genomfört 

Utredning gällande om det finns ett 
behov av en förskola på Viared har 
startat. Lokalförsörjningsnämnden har i 
dagsläget inte fått något uppdrag om 
att titta på lokaler eller tomt. En 
behovsanalys behöver göras först. 

Förskolenämnden får i uppdrag att se 
till att fördelningen mellan förskollärare 
och barnskötare ligger på 70 
respektive 30 procent och i övrigt att all 
personal har relevant utbildning. 

  Delvis 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat en 
valideringsinsats för att öka andelen 
utbildade barnskötare och 
förskollärare. Gällande validering till 
barnskötare så går för tillfället 20 
anställda den valideringsutbildning 
som genomförs inom förvaltningens 
regi. Denna utbildning avslutas före 
årsskiftet. Under hösten kommer 8 
barnskötare att påbörja en utbildning 
för validering till förskollärare. 

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

  Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden har träffats 
och gett förvaltningscheferna 
uppdraget. Vid uppdrag till 
Lokalförsörjningsnämnden, finns alltid i 
åtanke att det bör undersökas om det 
finns lokaler som går att förhyra. 

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. 

  Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp med representanter 
från de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har arbetat med 
uppdraget och färdigställt en rapport. 
Rapporten beskriver nuläget och 
föreslår konkreta åtgärder för det 
fortsatta förbättringsarbetet inom detta 
område. Under våren har även nya 
rutiner för övergångar för barn och 
elever i behov av särskilt stöd tagits 
fram och beslutats. Denna rutin ska 
säkerställa att barns och elevers behov 
av stöd tillgodoses under hela 
utbildningstiden. 
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3.2.2 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag  Status Kommentar 

Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden uppdras skapa 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, 
såväl i egen regi som genom privata 
aktörer. 

  Delvis 
genomfört 

Förskoleförvaltningen ser över rutiner 
för att säkerställa att förutsättningar 
skapas. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

 45 55 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. Vid 
uppföljningen av tertial 1 var utfallet 49%, vilket innebär att målvärdet för 2017 var uppnått. Vid tertial 
2-rapporten presenteras nästa resultat.  

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status Kommentar 

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

  Delvis 
genomfört 

Vid bokning av hotell och konferenser 
ska beställare inom 
förskoleförvaltningen efterfråga 
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning 
liksom närproducerade livsmedel. 
Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen behöver se till att 
denna information når ut till alla som 
gör sådana bokningar. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
Målvärde 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 7,5 7 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

 75 60 50 

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

 23 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %, presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten presenteras under avsnitt 5.1 Verksamhetsmått. 

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

Indikatorn "Hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda" kan inte redovisas i denna 
tertialrapport, då måttet utgår från en rullande 12-månadersperiod. Förvaltningen kan redovisa 
indikatorn först i årsredovisningen. 

3.4.1 Kommunfullmäktige ingår ej i budget 

Uppdrag  Status Kommentar 

Arbeta aktivt med 
kompetensförsörjningsplanen för att 
säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehovet på kort 
och lång sikt. 

  Delvis 
genomfört 

Förskolenämndens "Plan för personal- 
och kompetensförsörjning" är 
färdigställd och samverkad. Planen 
skall behandlas av Förskolenämnden i 
juni. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 3 426 2 708 718 6 500 7 057 557 

Statsbidrag 33 967 33 518 449 58 269 58 569 300 

Övrigt 24 125 22 395 1 730 53 555 54 378 823 

Summa intäkter 61 518 58 621 2 897 118 324 120 004 1 680 

       

Personal -229 980 -235 541 5 561 -561 992 -559 674 2 318 

Kost -23 639 -23 411 -228 -56 188 -56 388 -200 

Lokalvård -9 471 -9 473 2 -22 736 -22 736 0 

Lokaler -30 227 -30 226 -1 -74 543 -74 543 0 

Köpta platser -24 047 -22 358 -1 689 -53 660 -54 660 -1 000 

Övrigt -16 504 -13 044 -3 460 -32 391 -35 189 -2 798 

Summa kostnader -333 868 -334 053 185 -801 510 -803 190 -1 680 

       

Buffert    -7 000 -7 000  

Nettokostnad -272 350 -275 432 3 082 -690 186 -690 186 0 

Nämndbidrag 275 432 275 432  690 186 690 186  

Resultat efter 
nämndbidrag 

3 082 0  0 0  

Statsbidraget för minskade barngrupper är enbart budgeterat för våren 2017, då det inte finns något beslut för läsåret 17/18. Övriga intäkter 
består främst av barnomsorgsplatser. Övriga kostnader består av bland annat vaktmästeri, IT, telefoni och olika serviceavtal. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Under våren har behovet av platser varit stort och utökningar har skett på flera förskolor. Under hösten 
renoveras och i ordningsställs tre ytterligare avdelningar på Skogsängens förskola. Kvarngården minis 
verksamhet flyttar in i en av dessa avdelningar, och byter namn till Skogsängen mini. Kostnader för 
dessa utökningar är inte budgeterade. 

Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 söktes under april månad. Statsbidraget är 
enbart budgeterat för våren 2017 då det råder stor osäkerhet kring hur mycket bidrag förvaltningen 
erhåller. Beslut kring bidragsnivå för läsåret 17/18 kommer i juni månad. En viss återhållsamhet har 
vidtagits för att motverka ett eventuellt bortfall av visst statsbidrag för minskade barngrupper inför 
läsåret 17/18. 
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4.3 Verksamhet 2017 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 1 0 1 0 1 1 

Kostnad -4 652 -4 823 171 -12 366 -12 367 -1 

Nettokostnad -4 651 -4 823 172 -12 366 -12 366 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -893 -1 052 159 -2 525 -2 525 0 

Nettokostnad -893 -1 052 159 -2 525 -2 525 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 61 329 58 447 2 882 117 907 119 586 1 679 

Kostnad -325 311 -325 046 -264 -779 100 -780 779 -1 679 

Nettokostnad -263 982 -266 599 2 617 -661 193 -661 193 0 

Öppen förskola       

Intäkt 27 25 2 60 60 0 

Kostnad -1 229 -1 278 49 -3 067 -3 067 0 

Nettokostnad -1 202 -1 253 51 -3 007 -3 007 0 

Familjecentraler       

Intäkt 161 149 12 357 357 0 

Kostnad -1 784 -1 855 71 -4 452 -4 452 0 

Nettokostnad -1 623 -1 706 83 -4 095 -4 095 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 000 -7 000 0 

Totalt       

Intäkt 61 518 58 621 2 897 118 324 120 004 -1 680 

Kostnad -333 869 -334 054 185 -808 510 -810 190 1 680 

Nettokostnad -272 351 -275 433 3 082 -690 186 -690 186 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter maj månad på +3 082 tkr i förhållande till periodens budget. I 
nuläget prognostiseras ett resultat enligt årsbudget. Beräkningar görs av de ej budgeterade utökningar 
som gjorts under våren och av uppdragen från KAL-gruppen. Delvis beror överskottet i förhållande till 
budget på att viss återhållsamhet har vidtagits för att motverka ett eventuellt bortfall av visst statsbidrag 
för minskade barngrupper inför läsåret 17/18. Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för 
flyktingmottagande i form av ett ramtillskott. Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till 
nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen behöver användas till volymökningar. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Utfall Maj 2017 Budget 2017 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

8,9  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

71 69 75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 432 6 456 6 205 

varav barn i fristående verksamhet 444 439 430 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,5 5,5 5,8 

 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Arvode Förskolenämnden för extramöte kring Fördelningsmodellen den 
23 maj 2017 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

de ledamöter/ersättare i Förskolenämnden som deltog på extramöte kring Fördelningsmodellen den 23 maj 
2017 erhåller arvode i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0109 024 
Handläggare: Emelie Hansson 

Ärende 11 
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 2017-06-02               D nr 2017/FN0109 024 

 
Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
         
                             
                           
  

Arvode Förskolenämnden för extramöte kring 
Fördelningsmodellen den 23 maj 2017 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

de ledamöter/ersättare i Förskolenämnden som deltog på extramöte 
kring Fördelningsmodellen den 23 maj 2017 erhåller arvode i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda.  

 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.   
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (1) 
 
 2017-06-20 
 

 
 
 
12) Anmälningsärenden 
   

a) Kommunfullmäktige – Rapport AST 2017 (2017/FN0104 04) 
Uppdragsanvisning budget 2017: De nämnder som berörs av barn och ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST ett sammanhängande stöd 
och utbildning 
 

b) Svenska Kyrkan Borås – Ansökan fristående förskola/utökning Kyrkbackens 
förskola (2017/FN0098 714) 
 

c) Lokalförsörjningsnämnden – Anslagsframställan nybyggnad av KreaNova förskola, 
Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3 Borås (2017/FN0040 714) 
 

d) Miljö- och konsumentnämnden– Miljö- och konsumentnämndens beslut om årlig 
avgift för tillsyn på förskolor (Utsiktens förskola och Kerstinsgårdens förskola) 
(2017/FN0084 221) 
 

e) Skolverket – Statsbidrag för handledare i Språk, läs-och skrivutveckling i förskolan 
år 2017/18 (2017/FN0101 047) 

 
f) Kommunfullmäktige – Personalekonomisk redovisning för 2016 samt bilaga till 

nämnder och bolag (2017/FN0102 04) 
 

g) Statsrevisionen – Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2016 (2017/FN0103 
007) 

 
h) Kommunstyrelsen – Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar (2017/FN0097 

007) 
 

i) Kommunstyrelsen – Rutin och anvisningar för intern kontroll Kommunstyrelsen 
(2017FN0045 003) 

 
j) Initiativärende Alliansgruppen Förskolenämnden – Lokaler för förskola i Samariten 

11/Björkäng  
Ordförandebeslut gällande fastigheten, Samariten 11, Klinikvägen 48 Borås 
(2016/FN0014 290) 

 
k) Kommunstyrelsen – Kompletterande anvisningar Personal – och 

kompetensförsörjningsplan 2016/KS0538 020 (2017/FN0092 020) 
 

 
Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 12 a – 12 k till 
handlingarna. 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer:  
Handläggare:   

Ärende 13 
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 2017-06-20 
 

 
 
 
14) Avgiven skrivelse 
   

a) Skolinspektionen.  
Yttrande till Skolinspektionen – Utredning gällande anmälan om brister i 
verksamheten vid förskolan Växthuset i Borås kommun. (2017/FN0068 714) 
  

 
Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger avgiven skrivelse under 14 a till handlingarna.  
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