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Datum 

2018-08-23 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Olovsholmsgatan 32, plan 1, sal Borgstena, torsdagen den 30 augusti 2018  

kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från kl. 15.00 och 

därefter nämndsammanträde från kl. 17.00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess). 

 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 28 augusti j kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Alliansen träffas tisdagen den 28 augusti kl. 17.00 i sammanträdeslokal Lugnet, 

plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 

0734-32 70 95.  

Sverigedemokraterna träffas måndagen den 27 augusti kl. 18.00. Meddela 

eventuellt förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 
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Budget 2019:1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Budget 2019:1 med följande 

förtydliganden: 

 att Förskolenämnden begär kompensation för ökad beläggningsgrad 

inom förskolan. 

 att Förskolenämnden begär kompensation för hyresökningar utöver 

index-uppräkning. 

 att Förskolenämnden begär kompensation för minskat statsbidrag. 

 att Förskolenämnden begär kompensation får ökade kostnader för kost 

och lokalvård om förvaltningen får högre kostnader än sedvanlig 

uppräkning.        

Sammanfattning  

Förskolenämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, öppen förskola, 

pedagogisk omsorg (0-6 år) samt familjecentraler inom Borås Stad.  

Förskolenämndens ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag 

beslutades av Kommunstyrelsen den 18 juni.  

Andelen barn som går i förskola har ökat. För att kunna behålla kvaliteten i 

förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade andelen barn ur 

befolkningen som går i förskola.  

Lokalfrågan är fortsatt viktig. Förskolan KreaNova, som öppnar under hösten 

2018, får helårseffekt under 2019. Dessutom öppnar två ytterligare enheter 

under början av 2019. Det finns behov av fler enheter inom ett flertal områden. 

Helårseffekterna av den nya enheten som öppnar under hösten 2018 samt nya 

enheter under 2019 leder till att hyreskostnaderna ökar mer än uppräkning 

enligt index.  

Det finns ett stort behov av att minska barngruppernas storlek inom förskolan 

för att garantera en trygg och kvalitativ verksamhet. Statsbidraget för minskade 

barngrupper minskar något inför läsåret 18/19.  

Kost och lokalvårdsverksamheten är organisatoriskt placerad under 

Grundskolenämnden. Förskoleförvaltningen har fått uppgifter från 

Grundskoleförvaltningen kring att de avser lägga på kostnader för bland annat 

transporter, vikarier och livsmedelskontroller utöver sedvanlig uppräkning av 

kostnader inför 2019. I tidigare stadsdelorganisation samt i budgetarna 2017 

och 2018 har dessa kostnader hanterats inom Grundskoleförvaltningens ram. 
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Det uppsökande arbetet behöver utvecklas än mer och förskolans verksamhet 

göras mer tillgänglig för alla vårdnadshavare oavsett bakgrund och var man bor.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 

barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 

bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 

har nämnden vidtagit flera åtgärder.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag 

beslutades av Kommunstyrelsen den 18 juni. Ekonomistyrnings underlag anger 

en ökning till 746 500 tkr 2019 från 725 350 tkr 2018.  Volymen har räknats 

upp med 0,5 % och motsvarar ca 3 600 tkr. Index för löner är 2,6 % och för 

övriga kostnader 1,7 %, vilket ger ca 17 600 tkr. 

Under våren 2018 öppnades flera nya avdelningar på fristående förskolor. 

Antalet köpta platser på fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg 

har ökat kraftigt. Trots detta har antalet förskoleplaceringar i egna förskolor 

ökat mer än den volymuppräkning med 0,9 % som förvaltningen erhöll i 

budget 2018, trots att den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i 

åldersgruppen 1-5 år minskat mellan åren 2017 och 2018. Andelen barn som 

går i förskola har således ökat. För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är 

det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade andelen barn ur befolkningen som 

går i förskola.  

Lokalfrågan är fortsatt viktig. Förskolan KreaNova, som öppnar under hösten 

2018, får helårseffekt under 2019. Dessutom öppnar två ytterligare enheter 

under början av 2019, Silverpoppelns förskola på Göta och en ny förskola på 

Hässleholmen. Det finns behov av fler enheter inom ett flertal områden. 

Helårseffekterna av den nya enheten som öppnar under hösten 2018 samt nya 

enheter under 2019 leder till att hyreskostnaderna ökar mer än uppräkning 

enligt index. Hyresökningen till 2019 bedöms bli närmare 6 000 tkr. 

Ramuppräkningen av hyreskostnaderna ger ca 1 500 tkr.  

 

Det finns ett stort behov av att minska barngrupperna storlek inom förskolan. I 

mindre barngrupper får barnen möjlighet att bli sedda och få den tid med 

pedagogisk personal som de behöver. Barngruppernas storlek påverkar även 

tryggheten, hälsan och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i behov av 

särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i 

mindre barngrupper med hög personaltäthet.  Statsbidraget för minskade 

barngrupper minskar något inför läsåret 18/19. För läsåret 17/18 erhöll 

förskolan statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 34,9 miljoner. 

Beslutet kring statsbidrag för minskade barngrupper avseende läsåret 18/19 ger 

förvaltningen närmare 33,2 miljoner, dvs ca 1 700 tkr mindre än läsåret 18/19.  

  

 



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 

 

 

Kost och lokalvårdsverksamheten är organisatoriskt placerad under 

Grundskolenämnden. Förskoleförvaltningen har fått uppgifter från 

Grundskoleförvaltningen kring att de avser lägga på kostnader för bland annat 

transporter, vikarier och livsmedelskontroller utöver sedvanlig uppräkning av 

kostnader inför 2019. I tidigare stadsdelorganisation samt i budgetarna 2017 

och 2018 har dessa kostnader hanterats inom Grundskoleförvaltningens ram. 

Om det i tidigare beräkningar funnits täckning för dessa kostnader är oklart då 

det saknas tydliga underlag. Förskoleförvaltningen har hänvisat frågan vidare till 

Ekonomistyrning. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 att fastställa kost- 

och lokalvårdsorganisationen enligt förslag som tagits fram av styrgrupp inför 

ny nämndsorganisation. I det förslag framgår att ansvar för strategiska frågor 

som exempelvis avtal och prissätttning ligger på Kommunstyrelsen. Kostnader 

utöver sedvanlig uppräkning bedömer Förskoleförvaltningen till ca 4 000 tkr. 

Det uppsökande arbetet behöver utvecklas än mer och förskolans verksamhet 

göras mer tillgänglig för alla vårdnadshavare oavsett bakgrund och var man bor. 

Nämnden har för avsikt att öka tillgängligheten för öppna förskolor samt starta 

en fjärde familjecentral. Under 2018 startade Förskolenämnden upp en rullande 

öppen förskola, Tittut, som nu besöker olika delar av staden som en del av den 

uppsökande verksamheten.  

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade 

barnskötare och förskollärare då det finns en brist på utbildad personal, inte 

bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa kompetensen i verksamheten 

har nämnden vidtagit flera åtgärder. Valideringsutbildningar pågår både till 

barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 2019. Det är 

en prioriterad insats som kommer att pågå under flera år. I tidigare jämförelse 

med andra kommuner i Sjuhärad ligger Borås på lägst snittlön för förskollärare. 

2018-årslöneöversyn är i skrivandets stund inte avslutad och därmed vet vi inte 

hur Borås efter översynen kommer att placera sig i jämförelse med de övriga 

Sjuhäradskommunerna, däremot är det högst troligt att det även fortsättningsvis 

krävs en ordentlig satsning för att höja löneläget.  

Det kommunbidrag som beslutades av Kommunstyrelsen den 18 juni leder till 

att verksamhetsmåttet Barn per årsarbetare landar på 5,8. För att kunna 

bibehålla samma kvalitet i verksamheten som tidigare ser nämnden att 

kompensation för de ökade hyreskostnaderna, den ökade beläggningsgraden, 

minskat statsbidrag samt eventuell kompensation för ökade kostnader för kost 

och lokalvård är av största vikt. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019:1                       

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-08-16.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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1  Inledning 

Förskolenämnden kommer att fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig organisation i hela staden. 
Det är en långsiktig process som tar tid. Trots det så märks det inom flera områden redan nu att arbetet 
har gett resultat och riktningen är tydlig, Alla förskolor i Borås Stad ska bli Sveriges bästa förskola. Det 
innebär att verksamheten ska ha en hög kvalité i alla undervisningsprocesser så att barnen får bra 
förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Men det innebär också att arbeta för en bra arbetsmiljö för 
personalen, fler utbildade personal och en trygg miljö för alla barn. 

2  Omvärldsanalys 

Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på undervisning, trygghet och lek. I mindre barngrupper får 
barnen möjlighet att bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. 
Barngruppernas storlek påverkar även tryggheten, hälsan och den pedagogiska kvaliteten. Även barn i 
behov av särskilt stöd och barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre 
barngrupper med hög personaltäthet. Forskning påvisar att förskolor med hög kvalitet i 
undervisningsprocesserna är väsentligt för barns kognitiva, sociala och språkliga utveckling. Under 
föregående år erhöll vi statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper och inför läsåret 2018/2019 
erhöll vi också ett statsbidrag, dock inte lika högt. 

Inom förskolans verksamhet finns ett stort behov av att öka likvärdigheten och kvaliteten i 
verksamheten. Personaltätheten behöver ta en utgångspunkt i skollagens mening om förskolans 
kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver optimeras med utgångspunkt i barns närvaro 
under dagen. Det är också viktigt att säkerställa förskolechefers möjligheter att verka som pedagogiska 
ledare och då handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 
Utvecklingspedagoger och biträdande förskolechefer är ett stöd för förskolechefen och arbetslaget i 
arbetet med att utveckla undervisningsprocesserna på varje enhet. 

Det uppsökande arbetet behöver utvecklas än mer och förskolans verksamhet göras mer tillgänglig för 
alla vårdnadshavare oavsett bakgrund och var man bor. Nämnden har för avsikt att öka tillgängligheten 
för öppna förskolor samt starta en fjärde familjecentral. Under 2018 startade Förskolenämnden upp en 
rullande öppen förskola, Tittut, som nu besöker olika delar av staden som en del av den uppsökande 
verksamheten. Det är viktigt att alla barn får en likvärdig start i livet så att de kan utveckla sin egen 
förmåga. En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social 
ojämlikhet.  

Vårt samhälle präglas mer och mer av en ökad digitalisering. Det påverkar även förskolan som har ett 
ansvar för att barnen får med sig en bra grund och kan tillägna sig de kunskaper som de behöver för att 
leva och verka i vårt samhälle. Vi säkerställer med hjälp av IKT-pedagoger att en reviderad läroplan 
implementeras och att kompetensen hos förskolornas personal ökar. 

Under de senaste åren har det blivit allt svårare att anställa utbildade barnskötare och förskollärare då 
det finns en brist på utbildad personal, inte bara i Borås utan i hela Sverige. För att säkerställa 
kompetensen i verksamheten har nämnden vidtagit flera åtgärder. Valideringsutbildningar pågår både 
till barnskötare och till förskollärare och kommer att fortsätta under 2019. Det är en prioriterad insats 
som kommer att pågå under flera år. 

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

Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2019 öppnar Silverpoppelns förskola (Göta) och ny 
förskola på Hässleholmen.  Byggnation av en ny förskola i Gånghester har startat. Planer pågår för nya 
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förskolor på bland annat Byttorp, Bergsäter, Sjöbo, Alideberg, Sandared, Sjömarken, Sparsör, Norrby 
och Druvefors. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser i Centrum och på Hestra i samband 
med byggnation. I den mån det är möjligt avvecklas mindre ändamålsenliga förskolor och/eller 
tillfälliga paviljonger i samband med att nya förskolor tillkommer. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn 
(%) 

 97  97 98 

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

95,9 100  100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Så nås målet för indikatorn 

Att få ett erbjudande om plats på en förskola på önskat placeringsdatum är en kvalitetsfaktor som är 
betydelsefull för vårdnadshavarna. Det är en indikator som även rapporteras till SKL inom ramen för 
"Kommunens kvalitet i korthet" vilket innebär att det finns jämförbar statistik i riket. Nämnden ser 
ständigt över rutinerna för att nå bästa resultat. Dock är tillgången på vissa förskoleplatser begränsad. 
Indikatorn redovisas i Tertial 2. 

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

Så nås målet för indikatorn 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant, dock skiljer det sig något mellan svarsalternativen ”Stämmer bra” och ”Stämmer 
helt och hållet”, där det över tid är fler vårdnadshavare som svarar att de ”Helt och hållet” känner sig 
trygga. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett att de inte 
känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde på en del 
enheter. Det gläder oss att fler och fler känner sig trygga i vår verksamhet. Våra förskolor arbetar 
mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de 
kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare 
ska kunna känna sig trygga. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat 
värdegrundsarbetet som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. 
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Värdegrundsplattformen, vilken kommer att vara färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i i 
det arbetet. 
 
Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för 
att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

     

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

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 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska 
livsmedel, %. 

50,2 50 53,5  65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Kostverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,6 7,5 8,9 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

81 60 79,9 75 50 

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

20,1 25 19 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen strategiskt och systematiskt med olika delar i syfte 
att förbättra förutsättningarna i arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Det är en tydlig struktur som 
utgår från Borås Stads SAM-kalender. Det vi har sett är även att enheter med lägre sjukfrånvaro 
generellt sett har närmare till sin chef och även ett stort inflytande över när och hur arbetet utförs. 
Utöver ett fortsatt fokus på arbetsmiljön ska förvaltningen arbeta med aktiv sjukskrivning, tidiga 
insatser och att minska sjuknärvaro. Aktiv sjukskrivning innebär att se till att sjukskrivna medarbetare 
inte tappar kontakten med sin arbetsplats. De ska ha kontakt med sin chef och bjudas in till exempelvis 
arbetsplatsträffar. Fortsatta utbildningsinsatser gällande arbetsmiljö, rehabiliteringsarbete likväl som 
Borås Stads personaladministrativa system, Heroma, är prioriterade insatser. Vidare ska det främjande 
arbetet med så kallade hälsoinspiratörer och skyddsombud fortsätta. Hälsoinspiratörerna och 
skyddsombuden skall involveras i respektive områdens hälsoarbete. En träff under året, med inslag av 
utbildning och dialog, ska anordnas för att stärka dem i deras arbete. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Den arbetade tiden för timavlönade har minskat något till följd av svårigheterna att rekrytera till de 
fasta tjänsterna. De timavlönade anställs i större utsträckning på längre vikariat vilket har lett till en brist 
på timvikarier. En viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro 
och i dagsläget har bemanningsenheten svårt att hitta ersättare. Förvaltningen behöver därför arbeta 
med att öka grundbemanningen samt se över möjlighet med överanställning. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det här avseendet för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 

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

Så nås målet för indikatorn 

Ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är en viktig åtgärd för att förebygga ohälsa och 
förstärka hälsa. För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskultur och 
arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska präglas av trygghet, tillit och prestigelöshet. Ledarskapet ska vara 
närvarande och stödjande och medarbetarna ska ges möjlighet till en hög grad av medbestämmande. 
Förvaltningen har tillsammans med fackliga representanter tagit fram en förvaltningsövergripande 
hälsoplan. Under 2019 kommer varje enhet ta fram en egen hälsoplan kopplad till den egna enhetens 
utvecklingsområden samt de övergripnade målen. 



Förskolenämnden, Budget 2019 7(12) 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Antalet inkomna anmälningar 
till Skolinspektionen där 
myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 

 0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Så nås målet för indikatorn 

Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten, förbyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheterna själva skall upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då någon 
vårdnadshavare inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla 
medarbetare i första hand hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter. I de fall det 
inkommer en anmälan från Skolinspektionen, är det viktigt att förvaltningen skyndsamt och noggrant 
utreder samt vidta eventuella åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Intäkter 142 391 140 262 150 924 141 321 

Kostnader -830 943 -858 512 -877 774 -880 321 

Buffert  -7 100  -7 500 

Nettokostnader -688 552 -725 350 -726 850 -746 500 

Kommunbidrag 690 044 725 350 725 350 746 500 

Resultat 1 492 0 -1 500 0 

Ackumulerat resultat  1 492 1 492 1 492 

     

Nettoinvesteringar  2 400 2 400 2 300 

4.2 Nämndens uppgift 

Förskolenämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg (0-6 år) 
samt familjecentraler inom Borås Stad. 
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4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 
18 juni. Ekonomistyrnings underlag anger en ökning till 746 500 tkr 2019 från 725 350 tkr 2018.  
Volymen har räknats upp med 0,5 % och motsvarar ca 3 600 tkr. Index för löner är 2,6 % och för 
övriga kostnader 1,7 %, vilket ger ca 17 600 tkr. 

Inom förskolan planeras flera nybyggnationer de närmaste åren. En expansion och omväxling från 
tidigare mindre bra lokallösningar behöver hanteras i budgeten. För 2019 får följande objekt effekt: 

Förskolan KreaNova med 120 platser startar i augusti 2018. Denna får helårseffekt under 2019. 

I början av 2019 startar Silverpoppelns förskola och ny förskola på Hässleholmen med vardera 120 
platser. 

Under våren 2018 öppnades flera nya avdelningar på fristående förskolor. Antalet köpta platser på 
fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg har ökat kraftigt. Trots detta har antalet 
förskoleplaceringar i egna förskolor ökat mer än den volymuppräkning med 0,9 % som förvaltningen 
erhöll i budget 2018, trots att den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-
5 år minskat mellan åren 2017 och 2018. Antalet barn som förvaltningen hade betalningsansvar för 
under våren 2018 var 171 barn fler än under våren 2017. Andelen barn som går i förskola har således 
ökat. För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade 
andelen barn ur befolkningen som går i förskola. Tidigare statistik visar att beläggningsgraden i 
förskolorna har ökat med minst en procentenhet. Förskolenämnden bedömer att andelen kommer att 
öka ytterligare till 2019. Totalt bedöms ökning vara två procentenheter. 

Hyresökningen till 2019 bedöms bli närmare 6 000 tkr. Ramuppräkningen av hyreskostnaderna ger 
ca 1 500 tkr. 

Kost och lokalvårdsverksamheten är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 
Förskoleförvaltningen har fått uppgifter från Grundskoleförvaltningen kring att de avser lägga på 
kostnader för bland annat transporter, vikarier och livsmedelskontroller utöver sedvanlig uppräkning av 
kostnader inför 2019. I tidigare stadsdelorganisation samt i budgetarna 2017 och 2018 har dessa 
kostnader hanterats inom Grundskoleförvaltningens ram. Om det i tidigare beräkningar funnits 
täckning för dessa kostnader är oklart då det saknas tydliga underlag. Förskoleförvaltningen hänvisat 
frågan vidare till Ekonomistyrning. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 att fastställa kost- och 
lokalvårdsorganisationen enligt förslag som tagits fram av styrgrupp inför ny nämndsorganisation. I det 
förslag framgår att ansvar för strategiska frågor som exempelvis avtal och prissätttning ligger på 
Kommunstyrelsen. Kostnader utöver sedvanlig uppräkning bedömer Förskoleförvaltningen till 
ca 4 000 tkr. 

Investeringar för inventarier enligt stadens regler behövs för de enheter som tas i drift 2019. 

För läsåret 17/18 erhöll förskolan statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 34,9 miljoner. 
Beslutet kring statsbidrag för minskade barngrupper avseende läsåret 18/19 ger förvaltningen närmare 
33,2 miljoner, dvs ca 1 700 tkr mindre för läsåret 18/19. 

Under de senaste åren har det blivit svårare och svårare att anställa utbildade barnskötare och 
förskollärare då för få utbildar sig, inte bara i Borås utan i hela Sverige. Valideringsutbildningar både till 
barnskötare och förskollärare har startats och kommer att fortsätta under 2019. Valideringsutbildningen 
innebär att den som arbetat länge utan utbildning kan få sina kunskaper och färdigheter bedömda. Då 
behöver man enbart komplettera med det som saknas för att få en utbildning/examen. Det är även ett 
sätt att behålla duktiga medarbetare och ge dem möjlighet att utveckla sin kompetens. Under 2018 
bedöms valideringarna kosta förvaltningen drygt 2 miljoner. 

I tidigare jämförelse med andra kommuner i Sjuhärad ligger Borås på lägst snittlön för förskollärare. 
2018-årslöneöversyn är i skrivandets stund inte avslutad och därmed vet vi inte hur Borås efter 
översynen kommer att placera sig i jämförelse med de övriga Sjuhäradskommunerna, däremot är det 
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högst troligt att det även fortsättningsvis krävs en ordentlig satsning för att höja löneläget. 

Det finns behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Förskolenämnden beslutade den 20 
juni 2017 att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2019 om ca 2 400 tkr, räknat för 
helårsdrift, och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. 

Sammanfattningsvis ser Förskolenämnden att medel för de ökade hyreskostnaderna med 4 500 tkr, för 
den ökade beläggningsgraden med 13 000 tkr och kompensation för minskat statsbidrag är av största 
vikt för att kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten. Om Förskolenämnden får högre kostnader än 
sedvanlig uppräkning för kost- och lokalvård krävs ytterligare 4 000 tkr för att detta inte ska påverka 
kärnverksamheten. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Under 2018 har Förskolenämnden tagit fram en värdegrundsplattform för verksamheten. Med hjälp av 
den kan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 

Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och 
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa. 

  



Förskolenämnden, Budget 2019 10(12) 

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Central administration     

Intäkt 2 0 2 0 

Kostnad -11 603 -11 990 -11 792 -12 079 

Nettokostnad -11 601 -11 990 -11 790 -12 079 

Politisk verksamhet     

Intäkt 1 0 0 0 

Kostnad -2 029 -2 552 -2 552 -2 563 

Nettokostnad -2 028 -2 552 -2 552 -2 563 

Förskoleverksamhet     

Intäkt 141 860 139 805 150 465 140 862 

Kostnad -808 909 -835 374 -851 234 -855 834 

Nettokostnad -667 049 -695 569 -700 769 -714 972 

Öppen förskola     

Intäkt 72 60 60 60 

Kostnad -3 805 -3 322 -3 323 -4 302 

Nettokostnad -3 733 -3 262 -3 263 -4 242 

Familjecentral     

Intäkt 456 397 397 413 

Kostnad -4 597 -5 274 -5 273 -5 557 

Nettokostnad -4 141 -4 877 -4 876 -5 144 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -7 100 -3 600 -7 500 

Nettokostnad 0 -7 100 -3 600 -7 500 

Totalt     

Intäkt 142 391 140 262 150 924 141 335 

Kostnad -830 943 -865 612 -877 774 -887 835 

Nettokostnad -688 552 -725 350 -726 850 -746 500 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration: Inga förändringar avseende den centrala administrationen. Utgångspunkten är 
uppdrag i budget 2018. 

Politisk verksamhet: Inga förändringar avseende den politiska verksamheten. Utgångspunkten är 
uppdrag i budget 2018. 

Förskoleverksamhet: Förvaltningen erhåller för läsåret 18/19 mindre statsbidrag för minskade 
barngrupper än för läsåret 17/18. 

Förskolan KreaNova får helårseffekt under 2019 och dessutom öppnar två ytterligare förskolor under 
början av året, Silverpoppelns förskola på Göta och en ny förskola på Hässleholmen med vardera 120 
platser. För att inte den volymkompensation förvaltningen fått i ram ska gå enbart till ökade 
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hyreskostnader krävs ytterligare ramkompensation. Behovet av nya förskolor är stort inom flera 
områden och framgår i den lokalplan förvaltningen tagit fram, som fastställdes av Förskolenämnden 20 
december 2017. 

För att kunna behålla och rekrytera medarbetare är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen har svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare. En del i detta arbete är att fortsätta 
göra satsningar för att höja löneläget. Detta skulle också förbättra konkurrenskraften vid rekrytering. 

Under våren 2018 öppnades flera nya avdelningar på fristående förskolor. Antalet köpta platser på 
fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg ökat kraftigt. Trots detta har antalet 
förskoleplaceringar i egna förskolor ökat. Andelen barn som går i förskola har således ökat. För att 
kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till den ökade andelen barn ur 
befolkningen som går i förskola. 

Öppen förskola: Förskolenämnden beslutade 20 juni 2017 att starta en öppen förskola i 
Viskaforsområdet samt en rullande öppen förskoleverksamhet. Lämpliga lokaler har inte hittats i 
Viskaforsområdet. Därför kommer den rullande öppna förskolan istället att ha viss verksamhet i 
området. Den rullande öppna förskolan var inte budgeterad under 2018. 

Familjecentraler: Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. 
Förskolenämnden beslutade den 20 juni 2017 att starta en familjecentral alternativt 
familjecentralsliknande verksamhet med central placering. Skall denna utökning göras krävs ett utökat 
kommunbidrag 2018 om ca 2 400 tkr, räknat för helårsdrift, och en grundinvestering i inventarier om 
ca 400 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert är under 2019 budgeterad till 7 500 tkr och motsvarar ca 1 % av årets 
kommunbidrag. Denna är avsedd för oförutsedda behov som kan uppkomma under budgetåret. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal inskrivna barn från 
kommunen 

6 254 6 300 6 330 

varav barn i fristående 
verksamhet 

439 410 460 

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

91 90 92 

Bruttokostnad per 
inskrivet barn, kr 

135 801 135 158 137 436 

Antal barn per 
årsarbetare i egen regi 

5,4 5,5 5,8 
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5.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Andel förskollärare, %  52 50 

Andel barnskötare, %  25 27 

Gruppstorlek  16 16 

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Silverpoppelns förskola, inventarier 600 0 600 0 0 

Ny förskola Hässleholmen, inventarier 600 0 600 0 0 

Vildmarkens förskola, inventarier 700 0 700 0 0 

Kristinegården, inventarier 600 0 0 600 0 

Gånghester, inventarier 600 0 0 600 0 

Sandared, inventarier 600 0 0 600 0 

Bergsäter, inventarier 600 0 0 600 0 

Sparsör, inventarier 600 0 0 0 600 

Byttorp, inventarier 600 0 0 0 600 

Sjöbo, inventarier 600 0 0 0 600 

Druvefors, inventarier 600 0 0 0 600 

Norrby 2 600 0 0 0 600 

Familjecentral, inventarier 400 0 400 0 0 

Summa 7 700 0 2 300 2 400 3 000 

Förvaltningen är i stort behov av nya lokaler inom ett flertal områden. I lokalplanen fastställd av 
Förskolenämnden den 20 december 2017 framgår verksamhetens behov av om- och nybyggnation. 

Inventarier för enheterna ovan är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har enligt praxis 
100 tkr avsatts i Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom 
Förskolenämndens ansvar. Det finns skäl att se över om 100 tkr är rimligt då förvaltningen ser att 
investeringar av inventarier till nya förskolor överstiger detta. 

Under 2019 öppnar Silverpoppelns förskola (Göta) med 120 platser och en ny förskola vid på 
Hässleholmen med 120 platser. Vildmarkens förskola på Alideberg med 140 platser öppnar i början av 
2020 och inventarier behöver anskaffas i slutet av 2019. 

En ny förskola ersätter nuvarande Kristinegårdens förskola och beräknas vara klar under 2020. Nya 
förskolor i Gånghester, Bergsäter och Sandared beräknas vara klara under samma år. 

Under 2021 beräknas nya förskolor stå klara i Sparsör, Byttorp, Sjöbo, Norrby och Druvefors. 

Det finns ett behov av ytterligare en familjecentral i centrala Borås. Förskolenämnden beslutade den 20 
juni 2017 att starta en familjecentral alternativt familjecentralsliknande verksamhet med central 
placering. Skall denna utökning göras krävs ett utökat kommunbidrag 2019 om ca 2 400 tkr, räknat för 
helårsdrift, och en grundinvestering i inventarier om ca 400 tkr. 
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Månadsrapport juni 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport juni 2018.         

Sammanfattning 

Månadsrapporten avser perioden januari-juni 2018. Förskolenämnden redovisar 

ett resultat på +2 083 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 

helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i juni på 45 respektive 24 %. Antal 

barn per årsarbetare låg i juni på 5,4 barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 083 tkr i förhållande till 

periodens budget. Intäkter i form av bland annat statsbidrag har under perioden 

överstigit budgeterade intäkter. Kostnaderna för köpta platser och IT översteg 

under perioden de budgeterade kostnaderna. Förvaltningen kommer noga följa 

utvecklingen av köpta platser. IT-kostnaderna har ökat kraftigt. Viss 

kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga 

centralt i staden för detta. Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i 

förhållande till årsbudget. Till största del beror det prognostiserade underskottet 

på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Förvaltningen ser även att 

mer medel än budgeterat behöver fördelas till resurspersonal under hösten. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 

från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 

medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes 

på Högskolan i Borås den 22 maj.  

I juni månad var 6 401 barn från kommunen inskrivna förskolor, varav 465 i 

fristående verksamhet. Barn per årsarbetare låg i juni på 5,4. Under juni 

placerades 17 nya barn i våra förskolor och 12 barn under ett års ålder var 

placerade i våra förskolor. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport juni 2018                            
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för förvaltningen är att utveckla 
kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under våren 2018 och kommer till exempel att 
vara ett återkommande inslag på förskoleledningarna, där ledningsgrupp och förskolechefer samlas en 
gång per månad. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, 
individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla ledarskapet och stödja 
i den pågående utvecklingsprocessen. Under kvalitetsdialogerna har under våren områdena digital 
kompetens, NO-teknik och värdegrund särskilt lyfts fram. 

I rapporten kring område digital kompetens framkommer det att det saknas likvärdighet mellan 
förskolorna. Pedagogers intresse och kunskap upplevs vara avgörande för huruvida IKT används i 
undervisningen. Övergripande behöver förvaltningen se över hur tillgången till digitala verktyg ser ut. 
IKT bör göras tillgängligt i den pedagogiska inne- och utemiljön och barns delaktighet i användningen 
av IKT bör öka. 

I rapporten kring område NO-teknik visar resultat och analys på att mycket kan utvecklas inom 
området. Förskolechefer har dock skattat undervisningen om naturvetenskap och teknik relativt högt. I 
analysen av underlagen så finns en del variationer som kan vara avgörande för resultatet, framför allt 
förskolechefens egna kunskaper inom de båda ämnena, och hur man väljer att skatta sin förskola 
utifrån dem samt pedagogernas kunskap och förståelse. Många lyfter områdena som svåra att 
konkretisera och förstå. Lärmiljöerna behöver utvecklas både inom- och utomhus. 

I rapporten kring område Värdegrund framkommer det att förskolorna till stor del bedriver ett aktivt 
och medvetet värdegrundsarbete, även om avvikelser förekommer. 

Alla förskolor ska ha en av verksamhetschef beslutad verksamhetsplan före sommaren. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 083 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen har beviljats närmare 33,2 miljoner i statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 
18/19. För läsåret 17/18 erhöll förvaltningen drygt 34,9 miljoner. 

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. 
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Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

2 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden träffade 
elever på Barn- och fritidsprogrammet. Elever fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om utbildningen 
men också vad de tycker om yrket i stort och även upplevelser kring deras praktik i Borås Stads 
verksamheter. 
 
Ytterligare en medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes den 22 
maj, på Högskolan i Borås. Representanter från nämnden träffade studenter på 
Förskollärarprogrammet, i syfte att bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och 
för att fånga in synpunkter från de studenter som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

 97 98 

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

95,8 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen.  

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

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant. Det gläder oss att fler och fler känner sig trygga i vår verksamhet. Våra förskolor 
arbetar mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett 
att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde 
på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de kommentarer 
som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna 
känna sig trygga. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet 
som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer 
att vara färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i i det arbetet. 
 



Förskolenämnden, Månadsrapport juni 2018 5(10) 

Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för 
att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 En omvärldsanalys gällande uppdraget att 
utreda möjligheten att införa ett kreativt 
återanvändningscenter har påbörjats på 
förvaltningen. 

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 2018 Målvärde 2025 

Andel ekologiska 
och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

53,5 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde var uppnått redan vid tertial 1, då utfallet var 53,5%. Nästa mättillfälle är inför 
uppföljningen av tertial 2. Nuvarande utfall visar på en ökning av andelen ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel jämfört med 2017. Kostverksamhetens ambition är, inom ramen för 
livsmedelsbudgeten, att maximera inköp av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten, vilken är 
organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter att arbeta med matsedelsplanering som 
ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel ytterligare och nå målet på 65% 
år 2025. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9 7,5 7 

Arbetad tid för 
timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

82,2 60 50 

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

19,5 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser kan sjukfrånvaro förekomma och behov av 
rehabilitering uppstå av olika anledningar. Medarbetares behov ska klarläggas så tidigt som möjligt när 
ohälsa uppstår. Målet är att minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för medarbetare att 
återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de månatliga uppföljningsmötena med 
förskolecheferna gås sjukfrånvaron igenom för respektive enhet. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
170601-180531 en sjukfrånvaro på 9 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med 
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid långtidssjukfrånvaro och vid 
upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga uppföljningsmötena krävs för att sjukfrånvaron ska minska 
till ett minimum. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 170601-180531 motsvarar 82,2 årsarbeten. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 

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

Under perioden 170601-180531 var 19,5 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under 
minst ett år (hälsa),jämfört med 28,9 % för hela Borås Stad. Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta 
att arbetar systematiskt för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads SAM-
rutiner. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för jan-juni 
är 0. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 4 077 3 750 327 7 500 7 900 400 

Statsbidrag 48 145 40 974 7 171 74 971 81 471 6 500 

Övrigt 31 801 28 828 2 973 57 851 61 553 3 702 

Summa intäkter 84 023 73 552 10 471 140 322 150 924 10 602 

       

Personal -305 668 -304 446 -1 222 -611 496 -614 756 -3 260 

Kost -29 879 -29 834 -45 -59 668 -59 768 -100 

Lokalvård -12 732 -12 482 -250 -24 965 -25 465 -500 

Lokaler -41 510 -40 689 -821 -82 270 -83 910 -1 640 

Köpta platser -32 766 -29 681 -3 085 -53 900 -58 300 -4 400 

Övrigt -18 287 -15 322 -2 965 -29 773 -35 575 -5 802 

Summa kostnader -440 842 -432 454 -8 388 -862 072 -877 774 -15 702 

       

Buffert    -3 600   

Nettokostnad -356 819 -358 902 2 083 -725 350 -726 850 -1 500 

Nämndbidrag 358 902 358 902  725 350 725 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

2 083 0  0 -1 500  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 083 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till största del beror det prognostiserade 
underskottet på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Förvaltningen ser även att mer medel 
än budgeterat behöver fördelas till resurspersonal under hösten. 

Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under första halvåret varit 132 eller 2,2 % fler än under 
samma period förra året. Volymtimmarna har ökat med 5,5 % för motsvarande period mellan åren. 
Antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna har kraftigt ökat, ca 18,7 % jämfört med samma 
period 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. Förskolenämndens ram inför 2018 
räknades upp med 0,9 % avseende volymer och den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn 
i åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 och 2018. 

Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler eller 5 % högre under det första halvåret 2018 
jämfört med samma period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 11 platser eller 
närmare 48 % jämfört med motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för 
köpta platser är ca 4 000 tkr eller 14 % högre under januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period 
förra året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 

IT-kostnaderna har ökat och är ca 16 %  högre under de första sex månaderna 2018 jämfört med 
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motsvarande månader förra året. Prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform i Borås Stad. 
Viss kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga centralt i staden för 
detta. 

  

  

4.3 Verksamhet 2018 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 2 0 2 0 2 2 

Kostnad -5 834 -5 972 138 -11 990 -11 792 198 

Nettokostnad -5 832 -5 972 140 -11 990 -11 790 200 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 175 -1 276 101 -2 552 -2 552 0 

Nettokostnad -1 175 -1 276 101 -2 552 -2 552 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 83 776 73 324 10 452 139 865 150 465 10 600 

Kostnad -429 612 -420 960 -8 652 -838 934 -851 234 -12 300 

Nettokostnad -345 836 -347 636 1 800 -699 069 -700 769 -1 700 

Öppen förskola       

Intäkt 26 30 -4 60 60 0 

Kostnad -1 683 -1 636 -46 -3 323 -3 323 0 

Nettokostnad -1 657 -1 606 -51 -3 263 -3 263 0 

Familjecentraler       

Intäkt 219 199 20 397 397 0 

Kostnad -2 538 -2 612 75 -5 273 -5 273 0 

Nettokostnad -2 319 -2 413 94 -4 876 -4 876 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -3 600 -3 600 0 

Nettokostnad 0 0 0 -3 600 -3 600 0 

Totalt       

Intäkt 84 023 73 553 10 470 140 322 150 924 10 602 

Kostnad -440 842 -432 456 -8 386 -865 672 -877 774 -12 102 

Nettokostnad -356 819 -358 903 2 084 -725 350 -726 850 -1 500 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter juni månad på +2 083 tkr i förhållande till periodens budget. 
Intäkter i form av bland annat statsbidrag har under perioden överstigit budgeterade intäkter. 
Kostnader för köpta platser och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen 
prognostiserar i nuläget ett resultat på -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Det prognostiserade 
underskottet beror främst på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat men också på att mer 
medel än budgeterat behöver fördelas till resurspersonal under hösten. 

Större avvikelser mot periodiserad budget: 

Central administration har en budgetavvikelse för perioden på +140 tkr. Avvikelsen beror på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro, men även på att kurser och 
konferenser inte genomförts ännu. 

Förskoleverksamheten har en budgetavvikelse för perioden på +1 800 tkr. Intäkter i form av bland 
annat statsbidrag har under perioden överstigit budgeterade intäkter. Kostnader för köpta platser och 
IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen 
av köpta platser. En kompensation i form av ramtillskott för de ökade IT-kostnaderna kommer att ske. 
Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 

Buffert: 

Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och av dessa har 3 500 tkr nyttjats för volymökningar. 
Resterande 3 600 tkr är medräknade i prognosen. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Utfall Jun 2018 Budget 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

8,4  7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

84  60 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 670 6 401 6 300 

varav barn i fristående verksamhet 475 465 410 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,5 5,4 5,5 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått) 45 45 52 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått) 24 24 25 

Gruppstorlek (Nämndsmått) 16 16 16 

"Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" och "Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten" avser perioden 180501-180531. 
Utfall för "Andelen förskollärare" och "Andel barnskötare" baseras på statistik från den 1:e varje månad. 
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"Gruppstorlek" är halvårsmått. 

6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

245 73 86 88 32 17       

Plats samma 
dag som 
önskats 

150 58 57 61 23 9       

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

89 15 21 24 9 1       

Väntan 11-20 
arbetsdagar 

6 0 8 3 0 7       

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 16 24 26 18 16 8       

11 mån 13 12 6 8 8 3       

10 mån 8 2 4 4 2 0       

9 mån 1 3 2 2 0 1       

8 mån 2 1 1 0 1 0       

7 mån 0 0 0 0 0 0       

6 mån 0 0 0 0 0 0       

Totalt 40 42 39 32 27 12       
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Intern kontroll 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och internkontrollplan för 2019 och 

förlänger giltighetstiden för ”Regler och anvisningar för intern kontroll” till och 

med år 2020. 

Sammanfattning 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 
samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 
kontrollen.  
 
Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 
fram riskanalys och internkontrollplan för 2019.       

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för 
denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 
 
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Internkontrollplan 2019 innehåller följande nya riskbilder: 

 Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön. 

 Risk för att det ej finns minst en förskollärare per avdelning.  

 Risk för att övergångarna mellan förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
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1 Inledning 

Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2019. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Personal, Ekonomi och "Egen 

verksamhet" kommer att följas upp under 2019. 

Internkontrollplan 2019 innehåller följande nya riskbilder: 

 Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön. 

 Risk för att det ej finns minst en förskollärare per avdelning. 

 Risk för att övergångarna mellan förskola och skola inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 

 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 

 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför 
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister 
i likvärdighet. 

Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningsenheten 
Enkätundersökning till alla 
förskolechefer 

Varje 
tertial 

Kompetens och 
utbildning 

Risk för 
svårigheter 
gällande 
kompetensförsörjni
ng och därmed risk 
att förskolorna inte 
når målet på 70% 
legitimerade 
förskollärare och 
30% barnskötare 

Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare 
och barnskötare eftersom det är bristyrken. 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns 
utbildade förskollärare och barnskötare samt 
uppföljning av  ”extern personalomsättning”. 

Statistik från 
personalsystemet 

Varje år 

Risk för att det ej 
finns minst en 
förskollärare per 
avdelning. 

Svårigheter i rekrytering av förskollärare, 
kombinerat med frånvaro, kan bidra till att det 
inte finns någon utbildad förskollärare på alla 
hemvister. 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst 
en förskollärare per avdelning. 

Frågeställningar i underlag 
till kvalitetsdialog (SKA, 
område 
"Personalredovisning") 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Sjukfrånvaro Risk för hög 
sjukfrånvaro 

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

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

Inrapporterad 
sjukfrånvarostatistik 
Enkätresultat 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Övergrepp Risk för att rutin 
mot kränkningar av 
barn inte följs 

Det har framkommit att det finns brister 
gällande huruvida denna rutin följs. Därför är 
det angeläget att titta närmre på detta område. 

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs 
av förskollärarna. 

30 stickprov genomförs, 10 
från vardera tidigare 
stadsdelar för att få en 
geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. 
Frågor ställs till 
tillsvidareanställd personal. 

Varje år 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
förskolecheferna. 

Uppföljning via statistik 
(antalet inkomna 
anmälningar till 
huvudmannen) och genom 
kontroll av anmälningar från 
Skolinspektionen om 
kränkande behandling där 
anmälan till huvudman 
saknas. 

Varje år 

Barngruppens 
storlek 

Risk för att inte 
klara Skolverkets 
riktlinjer gällande 
barngruppernas 
storlek 

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

Kontroll av barngruppernas storlek. Statistik från maj och 
oktober. 
Ett snitt beräknas utifrån 
definitionen: "Antal 
placerade barn per 
registrerad avdelning". 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Säkerhet Risk för brister 
gällande 
säkerheten i 
utemiljön 

Brister i utemiljön kan finnas gällande 
inventarier i utemiljön, ordinarie skötsel och 
genom allmänhetens påverkan, t ex 
nedskräpning. 

Kontroll av om det finns brister i säkerheten 
gällande inventarier, ordinarie skötsel och/eller 
genom allmänhetens påverkan, t ex 
nedskräpning. 

Genom kvalitetsdialog 
mellan lokalsamordnare 
och förskolechef, där 
förskolechefen har förberett 
sig genom att besvara ett 
antal frågeställningar, görs 
en kartläggning av 
säkerheten i inne- och 
utemiljön på förskolorna. 
Delar av materialet 
används sedan i 
lokalplanen. 

Varje år 

Risk för att 
säkerhetsrutiner 
gällande 
brandskydd inte är 
kända och följs 

Utbildningsinsatser och tillsättning av 
biträdande förskolechefer har bidragit till att 
kvalitetssäkra att säkerhetsrutinerna följs. 2019 
blev riskbedömningen därför lägre än för 2018. 

Kontroll av att alla gått brandskyddsutbildning 
inom rätt tidsintervall. 

Uppföljning av 
brandskyddspärmarna 
Uppföljning via 
kvalitetsdialog 

Varje år 

Kontroll av att brandskyddskontroller 
genomförts enligt plan. 

Uppföljning av 
brandskyddspärmarna 
Uppföljning via 
kvalitetsdialog 

Varje år 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga 
och funktionella 

Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga 
lokaler. 

Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga. 

Alla förskolechefer 
kontaktas inför 
framtagande av lokalplan. 
De inkommer med skriftligt 
underlag om behov och 
önskemål, vilket sedan 
sammanställs och en 
prioritering görs. 
Uppföljningen ska utgå 
ifrån kommande "Rutin för 
nybyggnation av förskola". 

Varje år 

Risk för att 
förskolelokaler 
saknas 

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

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

Statistik en gång per år Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inkomna 
synpunkter 

Risk för att alla inte 
känner till rutinen 
för synpunkts-
hantering samt 
informerar om 
denna. 

Inkomna synpunkter ska tas om hand och 
besvaras enligt en kommunövergripande rutin. 
Rutinen behöver implementeras i större 
utsträckning. 

Kontroll av att rutinen är känd och följs. Stickprov (20 slumpmässigt 
utvalda förskolor kontaktas 
via telefon) för att 
säkerställa att rutinen är 
känd. Tillsvidareanställd 
personal får svara på frågor 
om rutinen. 
 
Kontroll vid inkomna 
anmälningar från 
Skolinspektionen gällande 
om det först skett ett 
klagomål via 
synpunktshanteringssystem
et. 

Varje år 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att 
övergångarna 
mellan förskola 
och skola inte 
håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 

Det finns risk för brister i den överlämnande 
dokumentationen vilket kan få till följd att alla 
barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

Kontroll av i vilken utsträckning rutinen för 
övergångar följs. Kontroll av i vilken 
utsträckning den överlämnande 
dokumentationen håller en tillräckligt hög 
kvalitet. 

Dokumentgranskning 
40 stickprov (4 från vardera 
tidigare kommundelar, 2 
pojkar och 2 flickor). 
  
Avgränsning: Rutinen 
gällande övergångar för 
barn i behov av särskilt 
stöd, ingår inte i 
granskningen då det inte 
befaras finnas brister i 
denna. 

Varje år 

Lagstiftning Risk för att GDPR 
inte följs/efterlevs. 

Brister vad gäller kunskap inom området kan 
leda till att den nya lagen inte följs fullt ut och i 
slutändan kan det leda till vite. 

Kontroll av hur implementeringen av GDPR 
har fungerat, om de nya rutinerna är kända 
och om det finns behov av ytterligare stöd (ex. 
utbildning och reviderade rutiner). 

Utvärdering genom enkät 
till all personal på tio 
förskolor (en vardera från 
de tidigare 
kommundelarna) 

Varje år 
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1 Inledning 

Förskolenämndens riskanalys 2019 innehåller 41 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna "Egen verksamhet", Personal, Ekonomi och 

"Styrning och ledning". Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Förskolenämnden antog den 30 mars 2017 "Regler och anvisningar för intern kontroll". Styrdokumentet, vilket finns som bilaga till denna riskanalys, 

förlängs att gälla till och med år 2020. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Förskolenämnden träffades en heldag (10 april) och arbetade med riskanalys 2019. Utifrån det underlag som framkom, gjordes en sammanställning på 

förvaltningen, vilken diskuterades i förvaltningsledningen. Förvaltningschef presenterade samanställningen för presidiet den 9 maj. Därefter arbetades 

ett förslag till internkontrollplan 2019 fram. På förvaltningsinformationen den 24 maj fick Förskolenämnden en presentation av nämndens arbete den 

10 april samt en presentation av hur förvaltningen arbetat vidare med det underlag som politikerna lyft fram. Nämnden kunde sedan fram till och med 

den 1 juni lämna synpunkter till ordförande gällande det presenterade förslaget. Den 5 juni gjordes sedan en avstämning mellan ordförande och 

förvaltningschef. Förvaltningen arbetade därefter vidare med att färdigställa internkontrollplanen för 2019. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Nämndens uppdrag Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor. 
 

6 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

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

6 Nej   
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Risk för brist på vikarier 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför allt i 
ytterområdena. Det finns då risk för brister i 
likvärdighet. 

12 Ja Uppföljning för att upptäcka 
eventuella skillnader geografiskt 
görs, dels genom månatlig 
statistikuppföljning och dels genom 
en enkät till förskolecheferna. 

 

Risk för brister i förskolans sekretess och 
tystnadsplikt 
 

3 Nej   

Kompetens och 
utbildning 

Risk för svårigheter gällande kompetensförsörjning 
och därmed risk att förskolorna inte når målet på 70% 
legitimerade förskollärare och 30% barnskötare 
Beskrivning 
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och 
barnskötare eftersom det är bristyrken. 

12 Ja   

Risk för att personalens kompetens gällande 
genusfrågan är bristfällig 
 

4 Nej Följs upp i förskolans systematiska 
kvalitetsarbete. 

 

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per 
avdelning. 
Beskrivning 
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat 
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon 
utbildad förskollärare på alla hemvister. 

12 Ja   

Personalomsättning Risk för hög personalomsättning 
 

6 Nej   

Personal och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker 
Beskrivning 
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter 
avseende övertid/mertid, användning av bil i tjänsten 
samt utlägg i tjänsten. 

6 Nej   

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

12 Ja   
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Arbetsmiljö Risk för att anställda tvingas ta för stort ansvar för sin 
arbetsplats på grund av att det är för få ordinarie 
personal. 
 

12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG 
och är en del av processen gällande 
tillbudsrapportering. Särskilt beaktas 
tillbud under kategorin "Tidsbrist 
och stress". 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Resursfördelning Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen 
 

12 Nej Förvaltningen kommer under 2019 
att fortsätta arbetet med att se över 
hur resurser kan fördelas mellan 
förskoleenheterna. Eventuellt 
kommer denna riskbild att följas upp 
i plan 2020. 

 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Det finns en risk för att felaktiga utbetalningar görs till 
tvivelaktiga leverantörer. 

3 Nej   

Representation/Utbild
ning 

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

6 Nej   

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

6 Nej   

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

6 Nej   
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Ekonomiska 
konsekvenser 

Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 
Beskrivning 
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för 
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar 
i verksamheten. 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen.  

 

Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare 
lokalkostnad per barn. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Utredning av barn i 
behov av särskilt stöd 

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

6 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Övergrepp Risk för att barn utsätts för sexuella övergrepp 
 

8 Nej   

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

6 Nej   

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs 
Beskrivning 
Det har framkommit att det finns brister gällande 
huruvida denna rutin följs. Därför är det angeläget att 
titta närmre på detta område. 

9 Ja   

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

12 Ja   

Säkerhet Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön 
Beskrivning 
Brister i utemiljön kan finnas gällande inventarier i 
utemiljön, ordinarie skötsel och genom allmänhetens 
påverkan, t ex nedskräpning. 

9 Ja   
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Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte 
är kända och följs 
Beskrivning 
Utbildningsinsatser och tillsättning av biträdande 
förskolechefer har bidragit till att kvalitetssäkra att 
säkerhetsrutinerna följs. 2019 blev riskbedömningen 
därför lägre än för 2018. 

8 Ja   

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

8 Nej   

Jämn könsfördelning Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger 
 

8 Nej   

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats 
för män 
 

6 Nej   

Lokaler Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och 
funktionella 
Beskrivning 
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. 

9 Ja   

Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas bekaffenhet"). 

 

Risk för att förskolelokaler saknas 
Beskrivning 
Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att det 
behövs fler förskolelokaler. Det finns en risk för att 
nya lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. 

9 Ja   

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet. 
 

9 Nej Denna riskbild hanteras redan i 
utredningen gällande "intern 
service". 

 

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan 
utevistelse än förskolans utegård. 
 

4 Nej   

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt 
god kvalitet 
 

6 Nej   
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Inkomna synpunkter Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om denna. 
Beskrivning 
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras 
enligt en kommunövergripande rutin. Rutinen behöver 
implementeras i större utsträckning. 

9 Ja   

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av 
för låg andel förskollärare. 
Beskrivning 
Detta skulle kunna leda till minskad kunskap, minskad 
kvalitet och minskad likvärdighet. 

9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Andel 
förskollärare följs upp i riskbild ”Risk 
för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når målet på 
70% legitimerade förskollärare och 
30% barnskötare”. 

 

Risk för att personalens kompetens gällande digitala 
verktyg är bristande. 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven 
i den reviderade läroplanen och att undervisningen 
inte leder till ökad kompetens för barnen. Risk för 
brister i likvärdighet finns också. 

8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

 

Risk för att förskolans läroplan vad gäller utveckling 
och lärande inte uppnås på grund av för låg 
förskollärartäthet och risk för att de normativa 
aspekterna i läroplanen inte uppnås på grund av för 
låg förskollärartäthet. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet 
och i uppföljning av riskbilden ”Risk 
för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når målet på 
70% legitimerade förskollärare och 
30% barnskötare”. 

 

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 
Beskrivning 
Det finns risk för brister i den överlämnande 
dokumentationen vilket kan få till följd att alla barn inte 
får de mest optimala förutsättningarna att lyckas i 
skolan. 

6 Ja   

Risk för att förskolans personal inte informerar 
vårdnadshavarna om vad som hänt under dagen. 
 

4 Nej   



Förskolenämnden, Riskanalys 2019 8(12) 

Lagstiftning Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
Beskrivning 
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till 
att den nya lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan 
det leda till vite. 

9 Ja Ny riskbild i plan 2019.  

8 Riskmatris 

K
o

n
s
e

k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

8 7 2 

27 19 

36 31 30 

29 28 24 

23 17 16 

10 3 1 

39 33 32 

14 13 12 

11 6 4 

41 

40 38 35 

26 25 22 

20 18 5 

37 21 15 34 9 
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Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 41 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Övergrepp 2 Risk för att barn utsätts för sexuella 
övergrepp 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Barngruppens 
storlek 

5 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktlinjer gällande barngruppernas 
storlek 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Säkerhet 6 Risk för brister gällande säkerheten i 
utemiljön 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

7 Risk för att säkerhetsrutiner gällande 
brandskydd inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Jämn 
könsfördelning 

9 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

10 Risk för att förskolan känns som en 
otrygg arbetsplats för män 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokaler 11 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

12 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas bekaffenhet"). 

2 20 19 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

13 Risk för att förskolelokaler saknas 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

14 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Denna riskbild hanteras redan i 
utredningen gällande "intern 
service". 

15 Risk för att alla barn inte har möjlighet 
till annan utevistelse än förskolans 
utegård. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Tillsyn av 
fristående enheter 

16 Risk för att fristående enheter inte har 
en tillräckligt god kvalitet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Vikarier 17 Risk för att rutiner för vikarier ej är 
kända och följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

18 Risk för brist på vikarier 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Uppföljning för att upptäcka 
eventuella skillnader geografiskt 
görs, dels genom månatlig 
statistikuppföljning och dels genom 
en enkät till förskolecheferna. 

19 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Kompetens och 
utbildning 

20 Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed risk 
att förskolorna inte når målet på 70% 
legitimerade förskollärare och 30% 
barnskötare 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

21 Risk för att personalens kompetens 
gällande genusfrågan är bristfällig 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Följs upp i förskolans systematiska 
kvalitetsarbete. 

22 Risk för att det ej finns minst en 
förskollärare per avdelning. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Personalomsättni
ng 

23 Risk för hög personalomsättning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personal och 
lönekontroller 

24 Risk för att felaktiga löneutbetalningar 
sker 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Sjukfrånvaro 25 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Resursfördelning 26 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Förvaltningen kommer under 2019 
att fortsätta arbetet med att se över 
hur resurser kan fördelas mellan 
förskoleenheterna. Eventuellt 
kommer denna riskbild att följas upp 
i plan 2020. 

Leverantörsfaktur
or 

27 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Representation/Ut
bildning 

28 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 29 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Nämndens 
uppdrag 

31 Risk för att nämndledamöter inte är 
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika 
frågor. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inkomna 
synpunkter 

32 Risk för att alla inte känner till rutinen 
för synpunktshantering samt informerar 
om denna. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Läroplan och 
måluppfyllelse 

33 Risk för att inte uppnå läroplanens mål 
på grund av för låg andel förskollärare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Andel 
förskollärare följs upp i riskbild ”Risk 
för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når målet på 
70% legitimerade förskollärare och 
30% barnskötare”. 

34 Risk för att personalens kompetens 
gällande digitala verktyg är bristande. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

35 Risk för att förskolans läroplan vad 
gäller utveckling och lärande inte 
uppnås på grund av för låg 
förskollärartäthet och risk för att de 
normativa aspekterna i läroplanen inte 
uppnås på grund av för låg 
förskollärartäthet. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet 
och i uppföljning av riskbilden ”Risk 
för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når målet på 
70% legitimerade förskollärare och 
30% barnskötare”. 

36 Risk för att övergångarna mellan 
förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

37 Risk för att förskolans personal inte 
informerar vårdnadshavarna om vad 
som hänt under dagen. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Arbetsmiljö 38 Risk för att anställda tvingas ta för stort 
ansvar för sin arbetsplats på grund av 
att det är för få ordinarie personal. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG 
och är en del av processen gällande 
tillbudsrapportering. Särskilt beaktas 
tillbud under kategorin "Tidsbrist 
och stress". 

Lagstiftning 39 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Ny riskbild i plan 2019. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

40 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen.  

41 Risk för att flera nybyggda förskolor ger 
en dyrare lokalkostnad per barn. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 
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Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden 
För revidering ansvarar: Förskolenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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 och anvisningar 
för intern kontroll
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern 
kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet 
med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska 
vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller 
i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt 
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och 
resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera 
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen 
visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras 
till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att 
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera 
att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer 
följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i internkontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga 
brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en 
god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med 
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag 
till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna 
kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. 
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Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera 
övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner 
och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister 
i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som 
säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar 
för att rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna 
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp 
att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva 
mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna 
välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning 
av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett 
sådant fel skulle få för verksamheten. 
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

Sannolikhet    Konsekvens
1. Osannolik    1. Försumbar 
2. Mindre sannolik   2. Lindrig 
3. Möjlig    3. Kännbar 
4. Sannolik    4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga 
eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga. 

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet. 

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt. 

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar 
och förordningar eller till interna regelverk. 

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning. 

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser 
som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan 
till grund för nämndens internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. 

Internkontrollplanen innehåller följande delar:
• Verksamhet/process 
• Riskbild 
• Riskbedömning
• Kontrollmoment 
• Kontrollmetod
• Kontrollfrekvens
• Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden 
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, 
redovisas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de 
granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna 
åtgärder. 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 
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Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och 

Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för  Sörmarken, Hulta 4:1 och 

Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad med tillägget att 

Förskolenämnden vidhåller från tidigare yttrande att noggrann kontroll av 

luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort. Svaret översänds till 

Samhällsbyggnadsnämnden.     

Sammanfattning 

Planens syfte är att skapa byggrätt för en ny förskola inom området genom att 

ersätta den nuvarande användningen naturmark med användningen förskola. I 

denna ska även beteckningarna vård och bostäder ingå för att möjliggöra för 

andra former av verksamhet vid förändrade behov. Förskolebyggnaden föreslås 

vara byggd för 6 avdelningar vilket innebär en total yta på ca 1200 

kvadratmeter.  

I sitt svar under samrådsredogörelsen i början av 2018 påtalar 

Förskolenämnden att det är av största vikt att noggrann kontroll av bullernivå 

och luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort. Även 

miljöpåverkan av närliggande industrier behövde kontrolleras.  

 

I planbeskrivningen redogörs för bullerutredningen som visar att bullerplank i 

kombination med byggnadens placering ger rätt förutsättningar för 

utomhusvistelse i Bultastensparken. Bullerutredningen kom fram till att 

riktlinjer för ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor kan klaras  

med standardlösningar respektive goda eller mycket goda standardlösningar, 

beroende på ljudnivå utomhus, planlösning samt fönsterstorlekar. 

Dimensionering av ljudisolering hos fönster och fasad behöver utföras av 

sakkunnig personal.  

 

I planbeskrivningen uppges att i området bedöms luftföroreningshalten troligen 

vara låg. Normerna överskrids troligen inte på platsen och de kommer troligen 

heller inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 

detaljplanen. Förskolenämnden vidhåller dock från tidigare samrådsyttrande att 

noggrann kontroll av luftkvalitet genomförs då avstånd till motorväg är kort.             
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, 

Bultastensparken, Borås Stad                          

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-08-16.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola inom området 
genom att ersätta den nuvarande användningen naturmark 
med användningen skola. I denna skall även beteckningarna 
vård och bostäder ingå för att möjliggöra för andra former av 
verksamhet vid förändrade behov. Syftet är också att fortsatt 
hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt att 
förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan natur-
området Ansgars damm och Bultastensparken samt mellan 
stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken. 

Detaljplanen möjliggör byggrätt för en ny förskola, bostäder 
och vård i delar av nuvarande Bultastensparken och 
Gunnabergsparken på Sörmarken. Förskolan planeras för 
6 avdelningar som kommer att vara belägen mellan Saff-
rangången och Pressargatan. I samband med detta tas även 
mark som både idag och i framtiden kommer att betecknas 
som naturmark med i planen för att upphäva en äldre plan. 
Kompensationsåtgärder genomförs också i samband med 
planen för att säkerställa att naturvärden bevaras eller ersätts 
på ett lämpligt sätt. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa byggrätt för en ny förskola inom 
området genom att ersätta den nuvarande användningen 
naturmark med användningen skola. I denna skall även 
beteckningarna vård och bostäder ingå för att möjliggöra för 
andra former av verksamhet vid förändrade behov. Syftet är 
också att fortsatt hålla parkområdena tillgängliga och välsköt-
ta, samt att förbättra kopplingen för gående och cyklister 
mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken 
samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken. I och 
med planens genomförande ska kompensationsåtgärder 
vidtas för de förlorade naturvärdena i området. 

Planområde                                               
Planområdet omfattar parkerna Gunnabergsparken och 
Bultastensparken som ligger inom fastigheten Hulta 4:1 och 
ägs av Borås Stad. Området är beläget mellan bebyggelsen 
på Sörmarken och Svensgärde, är ca 8000 kvadratmeter stort 
och angränsar till Saffrangången, Pressargatan och Skräd-
dargången. 

Gällande detaljplaner
Gällande stadsplan från 1963 anger både Gunnabergsparken 
och Bultastensparken huvudsakligen som allmän platsmark 
och park men tvärs över området går ett stråk reglerat som 
område för gatutrafiksändamål. I praktiken har detta område 
aldrig bebyggts utan består av samma typ av skog som resten 
av parkerna.  

Svensgärde 1:2 är planlagd som kvartersmark för bostadsbe-
byggelse enligt detaljplan 1490 1583K-P365.

Kommunala beslut 
* Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Lokalförsörjnings-
förvaltningen i uppdrag påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera förskola på Sörmarken samt höra 
Förskolenämnden. Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter 
positivt besked från Förskolenämnden, tillskriva Samhälls-
byggnadsnämnden med begäran om detaljplan. 

* Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-12-13 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan för att 
möjliggöra en ny förskola med 6 avdelningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och samhällsbyggnadschefen beslutade 2017-12-14 
via delegation att skicka planen på samråd. Samrådet pågick 
mellan 4 januari 2018 och 8 februari 2018. Inkommande 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området karaktäriseras av både Sörmarkens regelbundna 
mönster av villor i låg skala från sextio- och sjuttiotalet och 
Svensgärdes mer varierade bebyggelse. Nordväst om skogen 
ligger industrimark på Hulta, med lokaler tillhörande Borås 
Bil Personbilar AB som är en storskalig och ytkrävande 
anläggning med bilaffär, bensinstation och verkstad. 

Ny bebyggelse
Förskolebyggnaden föreslås vara byggd för 6 avdelningar 
vilket innebär en total yta på ungefär 1200 kvadratmeter. 
Eftersom förskolan placeras i en brant terräng möjliggörs 
även för sutteränglösningar och flera våningar. En trans-
formatorstation på ungefär 10 kvadratmeter behöver också 
byggas inom planområdet.

Stadsbild och gestaltning
Något som tydligt definierar området idag är höjden, skogen 
och ängsmarken med dess stenmurar. Det utgör en barriär 
både mellan områdena Sörmarken och Svensgärde, men 
också mot motorvägen. Vid utformningen av parken och 
förskolan ska sambanden stadsdelarna mellan förstärkas, och 
avskärmningen mot motorvägen behållas. Avskärmningen 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad, upprättad 14 Juni 2018 

Höga tallar och björkar i Bultastensparken. Bakom kurvan placeras antagligen 
vändplats och förskolans entré.
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mot trafiken kan ske visuellt genom att undvika att avverka 
skog i områdets nordvästra sluttning. Byggnaden kan också 
bidra till en sådan effekt genom sin fysiska struktur. Den 
nya bebyggelsen kan därför med fördel placeras som en mer 
avlång byggnad med en långsida mot nordväst för att minska 
bullret och annan påverkan från riksväg 40. 

Historik och kulturmiljöer
Bultastenen som gett namnet åt Bultastensparken är en stor 
gränssten mellan Brämhult och Borås. Den är utpekad som 
fornminne. Intill planområdet ligger en gammal handelsträd-
gård som fungerade som plantskola där även Ansgars damm 
ingick. Detta område ombildas idag till bostäder och park. 
I området finns flera stenmurar och delar av dessa kommer 
att behöva flyttas för att möjliggöra förskola och parkering. I 
samband med detta kan stenarna förflyttas inom området för 
att göra de murar som finns kvar och bitvis är igenvuxna mer 
framträdande.

Bostäder
Planen tillåter byggnation av bostäder och vård även om det 
inte är det huvudsakliga syftet med planen. Om kommunens 
behov skulle förändras så möjliggör planen även exempelvis 
för LSS-bostäder. 

Arbetsplatser
En förskola innebär cirka 20 arbetsplatser i ett område som 
idag näst intill saknar daglig verksamhet och arbeten utanför 
hemmet. Detta är viktigt för den sociala sammanhållningen 
i en stadsdel samtidigt som det är en trygghetsfaktor att 
området inte lämnas folktomt under de flesta av dygnets 
timmar.

Offentlig service
Borås Stad befinner sig i en situation där det är brist på 
förskoleplatser och Svensgärde saknar i dagsläget förskola 
inom stadsdelen. Vid byggnation av förskola får Svensgärde 
tillgång till avlämning och hämtning från Pressargatan. på 
närliggande Lanvendergången och Krassegången ligger 
samhällsservice i form av gruppbostäder och längre norrut 
på Svensgärde ligger även Brämhults vårdcentral. 

Kommersiell service 
Kommersiell service finns inte i dagsläget i området och 
möjliggörs inte heller i planen. 

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet är delvis mycket kuperat vilket ställer krav på 
utformningen av gångytor och byggnadens placering. På en 
del ytor är marken plan vilket gör dessa mer lämpliga för 
parkering och vändplatser. Området sluttar nedåt i nordöstlig 

Kulturmiljö i området. Den tidigare handelsträdgården och stenmuren                                      
som utgår från Bultastenen.

Fornminnet Bultastenen har fungerat som en gränssten mellan Brämhult 
och Borås. 
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Höjdnivå vid Saffrangången

Trygg zon
Höjdskillnad mellan byggnad
 och befintlig mark

Vidlyftig zon
Vild zon   Stenmur

och stängsel

Höjdskillnad mellan 
byggnad och 
befintlig mark

Personalparkering, 
lämning och hämtning

Stenmurar

Saffrangången

Vändplats, 
lämning och 
hämtning

Bullerskärm

II

Sektion mot 
nordväst

Sektion mot 
sydväst

Sektion mot nordväst

Sektion mot söderFörslag på förskolebyggnad sedd från norr.

Skisser på hur man kan ta upp höjdskillnaderna i planområdet.
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Höjdnivå vid Saffrangången

Trygg zon
Höjdskillnad mellan byggnad
 och befintlig mark

Vidlyftig zon
Vild zon   Stenmur

och stängsel

Höjdskillnad mellan 
byggnad och 
befintlig mark

Personalparkering, 
lämning och hämtning

Stenmurar

Saffrangången

Vändplats, 
lämning och 
hämtning

Bullerskärm

II

Sektion mot 
nordväst

Sektion mot 
sydväst

riktning vilket gör att en konstruktion av loftgång eller 
upphöjd gångväg kan vara nödvändig för att tillgängliggöra 
en byggnad. 

3. Gator och trafik
Gatunät
I området ligger i direkt anslutning två lågt trafikerade gator, 
Pressargatan och Saffrangången. Strax norr om området 
ligger den högt trafikerade Trandaredsgatan som är huvudled 
för både Hulta/Sörmarken och Trandared, samt riksväg 40 
med en stor trafikplats, Brämhultsmotet. 

Gångtrafik
I samband med byggnationen av förskola blir det viktigt med 
förbättrade gångstråk mellan Sörmarken och Svensgärde. Det 
ska vara enkelt och tryggt att ta en promenad till förskolan 
istället för att använda bilen och det ska samtidigt skapas 
bättre förbindelser genom parken och stadsdelarna.

Cykeltrafik och cykelparkering
De delar av Sörmarken och Svensgärde som angränsar till 
planområdet står idag utan cykelinfrastruktur men Borås 
cykelbanenät är under uppbyggnad och expanderar snabbt. 
Cykelparkeringar och parkeringar för cykelkärror under 
tak bör anläggas nära förskolebyggnaden för att uppmuntra 
cykeln som ett val av transportmedel. 

Kollektivtrafik
Den närmsta hållplatsen ligger på Svensgärdegatan, ungefär 
5 minuter från planområdet och 22 minuter bussresa från 
resecentrum med linje 3 Knalleland-Svensgärde. 

Biltrafik och bilparkering                           
 De flöden som tillkommer med en förskola anses inte utgöra 
en betydande trafikpåverkan. Planområdet ligger i utkanten 
av två områden som har närliggande kapacitetsstarka vägnät.

Entrafikutredning har genomförts på uppdrag av Borås Stad 
(SWECO 2016-01-27) för en annan förskola med liknande 
förhållanden i Sandared. Enligt utredningen beräknas den 
planerade förskolan där ge upphov till sammanlagt drygt 400 
fordonsrörelser/dygn till/från förskolan. Bultastensparkens 
förskola kommer att angöras från både Sörmarken och 
Svensgärde vilket innebär att de 400 fordonsrörelserna 
kommer att vara fördelade på två olika vägar. 

Med tanke på förskolans placering i förhållande till kollektiv-
trafik och läget i staden finns det inte skäl att göra avsteg från 
parkeringsnormen. Med 6 avdelningar på förskolan behövs 
cirka 30 parkeringsplatser.

Angöring/utfarter/varumottagning
En förskola behöver en angöring som är säker för barnen, 
effektiv för de som hämtar och lämnar och samtidigt ligger 
relativt nära förskolan. Samtidigt behövs transport av mat 
och material från lastbil i nära anslutning till förskolans kök. 
Det är också viktigt att både parkeringarna och varumot-
tagningen ligger i samma höjdnivå som det plan på förskolan 
som angöringen är tänkt att ge tillträde till. Detta är en 
utmaning i en terräng med stora höjdvariationer. I illustra-
tionskartan och i sektionen visas ett exempel på hur detta 
skulle kunna lösas.

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

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

Sektion mot sydväst.
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Värme
Längs Saffrangången i områdets närhet finns anslutningar till 
fjärrvärmenätet för att eventuellt lösa uppvärmningsfrågan 
på det sättet. 

El, tele och fiber
Genom planområdet och under byggbar kvartersmark går en 
elkabel. Eventuell flytt av elkabel bekostas av exploatören. 
Det behövs en ny transformatiorstation i området som 
kommer att placeras i planområdets västra del längs Saffran-
gången. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Bultastensparken och Gunnabergsparken är i praktiken ett 
sammanhållet skogsområde med vissa mer eller mindre lätt-
framkomliga gångstigar. I området finns flera stenmurar och 
en äng som hålls öppen av Borås Stad. Vegetationen består av 
en varierad blandskog med framförallt tall och björk. Längs 
den östra planområdesgränsen går även en bokallé i linje 
med stenmuren. Det finns blåbärsris, mossa och lätt buskage 
i Bultastensparken och snårigt tätt buskage med tätt stående 
ungträd i Gunnabergparken. Terrängen skiljer sig också 
mellan de olika delarna av skogsområdet. Gunnabergsparken 
består av kuperad terräng medan Bultastensparken i jämfö-
relse är plan. 

Lek och rekreation                                 
Förskolans inhägnade yta kommer att ta upp en betydande 
del av det rekreations- och lekområde som parkerna utgör. 
Samtidigt är skogsområden tillgängliga i nästan alla väder-
streck och några hundra meter bort börjar Kransmossens 
friluftsområde. Närmsta lekplats ligger i dagsläget några 
kvarter bort på Sörmarken och sköts av Borås Stad. Vid 
en minskning av Bultastensparkens omfattning kan det 
kvarvarande grönområdet göras om och få hårdlagd gång- 
och cykelväg, belysning och bänkar. Förskolan kommer att 
få stora lekytor som eventuellt kan göras tillgängliga efter 
skoltid.

Grönområdesplan
Bultastensparken är klassad som klass III i grönområdes-
planen vilket omfattar grönområden med höga värden. 
Funktionen av dessa grönområden är viktig för området, men 

Kompensationsåtgärder - Förluster och förbättringar av parkmarken. 

skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet. 
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker 
eller stadsdelsparker.

Kompensationsåtgärder
Eftersom att Bultastensparken är utpekad som en park med 
högt socialt värde som närpark ska kompensationsåtgärder 
genomföras i samband med planen. De värden som går 
förlorade ska kompenseras med utökad lovplikt för fällande 
av viktiga träd på förskoletomten och ett belyst gångstråk 
som förbinder Svensgärde och Sörmarken. En del av ängen, 
ungefär 1000 av 6700 kvadratmeter kommer att tas i anspråk 
till parkering för förskolan. Som kompensationsåtgärd för 
detta ska den kvarvarande delen av ängen skötas med mer 
omsorg så att överblivet gräs tas om hand. Både det nya 
gångstråket och ängen ska alltså skötas med mer kontinuitet  
än vad parken gjordes för att kompensera bortfallet av yta.

 I området finns också stenmurar som är utpekade som 
biotopskydd. Vid byggnation ska så stor del som möjligt av 
stenmurarna skyddas och den sten som behöver flyttas läggas 
på lämplig plats som till exempel stenröse i solläge eller 
påbyggnad av lägre stenmurar. Inför granskning har dispens 
för att göra ingrepp i stenmurarna skickats in till länsstyrel-
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sen. Mer om detaljerna för hur kompensationsåtgärderna ska 
finansieras går att läsa under kapitel 10 Planens genomför-
ande på sida 12.

Fornlämningar/kulturminnen 
Inom området finns en stor sten, ett jättekast som enligt 
sägnen kastades mot Torpa, nuvarande Carolikyrkan, av 
jätten Brämhult. Stenen har sedan storskiftet 1792 - 1801 
fungerat som en gränssten. Fornminnet påverkas ej av 
detaljplanen och kommer att finnas kvar på sin nuvarande 
plats.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområ-
de vad avser radon. En geoteknisk utredning och en mark-
teknisk undersökningsrapport (december 2017, Borås Stad) 
har tagits fram för området. Det geotekniska utredningen 
kom fram till att med gällande förslag på detaljplaneläggande 
av området bedöms problem kopplade till de geotekniska 
förhållandena vara små och inga ytterligarerestriktioner 
erfordras ur geoteknisk synvinkel. I MUR:en konstaterades 
att inga avvikelser har noterats i samband med fältundersök-
ningarna eller laboratorieundersökningarna. 

Ekvivalent ljudnivå för trygg och vidlyftig zon med 2 meter höga skärmar. Tallar och bokar i planområdet

Förorenad mark
Intill planområdet har en handelsträdgård legat och marken 
där har sanerats inför att området skulle bebyggas med bostä-
der. Slutrapporten för denna sanering kom 2015. Byggrätten 
för förskola ligger längre bort från denna fastighet och högre 
upp terrängmässigt. Därför finns det ingen anledning att 
misstänka att det finns markföroreningar inom området.

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

Grundvattnets kvalitet                           
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat ef-
ter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning 
idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status 
och god kemisk status. Grundvattnet på platsen påverkas inte 
negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

6. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger 125 meter från 
farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga. 

Buller
Bullerplank i kombination med byggnadens placering ger 
rätt förutsättningar för utomhusvistelse i Bultastensparken.
Bullerutredningen kom fram till att riktlinjer för ljudnivå 
inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor kan klaras 
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med standardlösningar respektive goda eller mycket goda 
standardlösningar, beroende på ljudnivå utomhus, planlös-
ning samt fönsterstorlekar. Dimensionering av ljudisoling hos 
fönster och fasad behöver utföras av sakkunnig personal. 

Beräknad ljudnivå utomhus från trafik klarar Naturvårds-
verkets riktvärden för skolgårdar på ca 50% av den beräk-
nade lekytan, under förutsättning att minst 2 meter höga 
bullerskärmar uppförs enligt bullerutredningens exempel. 
Beräknad ljudnivå utomhus från industrier klarar med god 
marginal boverkets riktvärde för industribuller på skolgårdar, 
50 bBA ekvivalent ljudnivå dagtid.

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. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
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 luftföroreningshalten troligen vara låg. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
troligen inte på platsen och de kommer troligen heller inte 
att överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

7. Planbestämmelser 
Kvartersmark
* Användningen S står för skola och används för områden 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförbar verksam-
het.

* Användningen B står för bostäder och används för områ-
den för olika former av boende av varaktig karaktär. Även 
bostadskomplement ingår i användningen. 

* Användningen D står för vård innefattar områden för 
vårdverksamhet för människor och som bedrivs i särskilda 
lokaler.  

* Användningen E står för Tekniska anläggningar och inne-
fattar områden för hantering av elektricitet, VA och avfall. 

Allmän Platsmark                                                 
* Användningen NATUR används för att reglera naturmark 
som till exempel grön- och skogsområden.

Utformning av kvartersmark                      
Utnyttjandegrad bestämmer hur stor del av fastigheten 
som får bebyggas. I detta fall mätt i största byggnadsarea i 
kvadratmeter.  

Begränsningar av markens bebyggande visas genom prickad 
eller korsad mark på kartan. Prickad mark innebär att 
byggnad inte får uppföras. Däremot får parkeringar uppföras 
och platsen får göras i ordning för till exempel lekytor. 
Korsad mark innebär utöver samma möjliga bebyggelse som 
prickmarken att marken får bebyggas med uthus, tekniska 
anläggningar och komplementbyggnader.

Bestämmelsen om högsta antalet våningar bestämmer inte 
maximal höjd på byggnaden. Detta för att marken är svår 
att bebygga och kräver särskilda lösningar, samt att bestämd 
byggnadshöjd kan missgynna byggnation av till exempel 
trähus. 

8. Övergripande beslut
Vision 2025
Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla 
barn och unga. Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt 
ansvar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. En 
ny förskola bidrar till att lösa den platsbrist som finns idag.

Översiktlig planering                                      
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning
vid uppvärmning.

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

» Prioritera de gåendes och cyklandes säkerhet.

Miljömål
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och

nära kollektivtrafik. När nya områden exploateras eller 
utökas, får gröna ytor inte per automatik betraktas som ledig 
byggmark. När små detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas 
till den gröna strukturen även utanför planområdet.  



DETALJPLAN 11

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för
att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk
mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem som bland annat renar vatten och luft
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett
stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som
en plats för rekreation och källa till välbefinnande.
 
Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för 
att säkerställa att möjligheterna till rekreation nära 
boendemiljöer säkerställs samt att områdets biotopmässigt 
skyddsvärda miljöer kan kompenseras eller stärkas upp. 
                                                                 
Grönområdesplan
Kommunens grönområden har inventerats och klassats 
efter deras olika funktioner och värde. Detta för att göra 
dem jämförbara med varandra i takt med att kommunen 
blir större och tätare. Tanken är att den som exploaterar 
så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta 
en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och 
värde ska kunna återskapas eller ersättas, så att en balans 
uppnås. Det sker genom en överenskommelse mellan 
kommunen och exploatören. Kompensationsåtgärderna 

i Borås gäller alla grönområden med klass I-IV. Åtgärderna 
ska kompensera för en försvunnen funktion eller värde, då 
det enda alternativet är exploatering. Kompensationsåtgärder 
ska inte vara ett sätt att rättfärdiga en olämplig exploatering. 
Tanken med kompensation är att det ska gagna medborgarna 
som får tillbaka förlorade värden, och exploatören som kan 
vara med och utveckla den hållbara staden.

Handikappanpassningsprogram
Platser och områden som till exempel lekplatser ska utformas 
så att de blir tillgängliga för både barn och vuxna med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

9. Konsekvenser 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

Miljö
På den specifika platsen och för det absoluta närområdet sker 
förändringar. Men i det stora hela finns det gott om ängar, 

Byggnaden kommer att bilda en barriär mot den bullerutsatta Gunnabergsparken Öppningar i stenmuren för parkering och tillgång till förskolan bakom. 

Bokallé i förskolegårdens ”vilda zon” Stora tallar för förskolegården.
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skogsområden och grönytor kvar i både staden och i Svens-
gärde och Sörmarken. De gröna stråken och kopplingarna 
behålls i så hög utsträckning som möjligt. Utöver detta ska 
kompensationsåtgärder genomföras. 

10. Planens genomförande 
Ansvarsfördelning
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är exploatör av 
kvartersmarken inom planområdet. Exploatören ansvarar för 
samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande bygg-
nads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark samt för 
de åtgärder inom allmän platsmark och som är orsakade av 
exploateringen. I detta ingår även de kompensationsåtgärder 
som krävs i och med exploateringen.

Exploatören ansvarar för byggnation av en förskola med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkeringar samt 
in- och utfart till förskolan. Exploatören ansvarar även för 
framtida drift och underhåll av dessa anläggningar. 

Allmän plats inom området har kommunalt huvudman-
naskap. Detta innebär att Borås Stad har ansvar för framtida 
drift och underhåll av allmän platsmark (naturmark) inom 
planområdet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns, 
antingen från Saffransgången eller från Pressargatan. Borås 
Energi och Miljö AB ansvarar även för utbyggnaden av 
fjärrvärme fram till växlaren inne i förskolan samt framtida 
drift av anläggningen. Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns, antingen från Saffransgången eller från Pres-
sargatan. Borås Elnät AB ansvarar även för den eventuella 
nya station som anläggas inom planområdet vid Saffrans-
gången eller Pressargatan. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatör tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende förskolans 
tomtområde. 

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i december 2017. Följande ledningsäga-
re har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö AB

• Borås Elnät AB

• Splitvision

• Skanova 

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare                                                             
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Hulta 4:1, som 
ägs av Borås Stad och Borås Svensgärde 1:2 som är privatägd.

Fastighetsbildning                                                             
De delar av planområdet gällande Borås Hulta 4:1 som 
omfattas av kvartersmark för förskola kan komma att bilda 
en egen fastighet.

Fastigheten Borås Svensgärde 1:2 som planläggs som allmän 
platsmark kan huvudmannen, Borås Stad, komma att 
förvärva. Överlåtelsen sker då i form av fastighetsreglering.

Fastighetskonsekvenser Borås Hulta 4:1                          
Ny byggrätt för skola (S), vård (D) och/eller bostäder (B) 
tillskapas.

Fastighetskonsekvenser Borås Svensgärde 1:2 
Kvartersmark för bostäder tas bort i och med den nya planen 
och ersätts med allmän platsmark (NATUR).

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av 
Borås Stad.

Detaljplanen kommer innebära kostnader för Borås Stad, 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), i form av anläggande, 
framtida drift och underhåll för förskolan. LFF bekostar även 
flytten av gångvägen genom Bultastensparken samt flytt av 
elledningar.
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Detaljplanen kommer innebära ökade kostnader för Borås 
Stad, Tekniska förvaltningen, i form av drift av gångvägen 
genom Bultastensparken. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning 
till tomtgräns för omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar samt för framdragning av fjärrvärme in 
på fastigheten. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
giften då ny fastighet ansluts till det allmänna va-nätet och 
fjärrvärmenätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elledning 
till tomtgräns gällande förskolan samt kostnader för anlägg-
ning av ny station.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då ny 
fastighet ansluts till elnätet.

Plankostnader 
Planavgift debiteras vid bygglov.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning. 

 » Geoteknisk utredning. 

 » Markteknisk undersökningsrapport. 

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg                
plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad, upprättad 14 Juni 2018 

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag för Sörmarken, 
Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2 , Bultastensparken, Borås Stad. 
upprättat den 22 december 2017 har ägt rum under tiden 4 
januari 2018 - 8 februari 2018 och har annonserats i Borås 
Tidning 5 januari. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida och ett samrådsmöte hölls 15 
januari på Ekarängsskolan i Borås. 

12 remissinstanser, 4 sakägare och 10 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden.

Många av yttrandena kan nu bemötas eftersom utredningar 
och kompensationsåtgärder för området tagits fram. Planen 
har sedan samrådet anpassats efter detta för att marken ska gå 
att använda på ett lämpligt sätt.

Yttranden som påminner om andra yttranden sammanfattats. 
Som svar på vissa yttranden sker hänvisningar till svar på 
yttranden med samma problemformuleringar och frågor. 

Alla fullständiga yttranden inklusive bilagor är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga hos Borås Stad för allmän-
heten. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen

 » På plankartan har en mindre justering av planområdets 
omfattning gjorts för att möjliggöra för tekniska 
anläggningar. Justeringar av egenskapsgränserna som 
reglerar förhållandet mellan prickmark/byggrätt har 
också gjorts för att ge större marginaler för byggnaden. 
Egenskapsområden har också lagts till för att säkerställa 
att vissa befintliga träd sparas på området. 

 » Förutom avsnitt om bullerutredning och kompensa-
tionsåtgärder har endast mindre tillägg och omformule-
ringar lagts till i planbeskrivningen.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

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

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-19 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Bankbudet 5. Begäran grundar sig på att 
Kommunstyrelsen 2017-06-20 har kommit in med ett uppdrag 
att påbörja detaljplanearbete för LSS-boende på en tomt på 
Bankbudet 5 

1. Yttranden från remisspart 19

S1 Kommunstyrelsen  19

S2 Länsstyrelsen  19

S3 Tekniska nämnden 19

S4 Miljö- och konsumentnämnden   19

S5 Borås Energi och Miljö  20

S6 Borås Elnät  20

S7 Lantmäterimyndigheten 20

S8 Förskolenämnden  20

S9 Kulturnämnden  20

S10 Fritids- och folkhälsonämnden  20

S11 Lokalförsörjningsnämnden  20

S12 Polismyndigheten 20

2. Yttranden från sakägare 21

S13 KASSAVALVET 1 21

S14 SVENSGÄRDE 1:107 22

S15 SPARBÖSSAN 1 23

S16  SVENSGÄRDE 1:69  24

3. Yttranden från övriga 24

S17 KASSASKÅPET 3 24

S18 SVENSGÄRDE 1:105 25

S19 KASSAVALVET 5 25

S20 SVENSGÄRDE 1:99 25

S21 KÄLLBÄCKSRYD 1:135 26

S22 KÄLLBÄCKSRYD 1:135 27

S23 KASSASKÅPET 14 27

S24 SVENSGÄRDE 1:71 27

S25 Naturskyddsföreningen Borås 28

S26 SVENSGÄRDE 1:106 28
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad, upprättad 14 Juni 2018 

Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-12-14 via delega-
tion att skicka planen på samråd. Samrådet pågick mellan 4 
januari och 8 februari 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsysn till ingripandegrun-
derna i 11  kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att ett 
antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. Länsstyrelsen noterar att det saknas en beskrivning 
av de geotekniska förutsättningarna i planbeskrivningen 
och förutsätter att planen kompletteras med en geoteknisk 
bedömning till nästa skede. 

Kommentar 
Granskningshandlingen har kompletterats med geoteknisk 
undersökning. 

S3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt 
planarbete under förutsättning att våra synpunkter beaktas. 

Miljöförvaltningens synpunkter  
Natur -Miljöförvaltningen önskar en omstrukturering av 
ytorna i planen. Miljöförvaltningen vill bevara det samman-
hängande stråket med skog och odlingsmark. Vi föreslår att 
parkeringen placeras längs vägen, eller i trekanten av det som 
blir kvar mellan inritad gång- och cykelväg och Bultasten, 
dvs. inom Bultastensparken. Naturvärdet är högre i det anslu-
tande skogspartiet som följer sluttningen bakom förskolan, 
än i detta område. Det bör dock vara möjligt att lägga ett 
promenadsstråk i skogen bakom förskolan om man vill ha ett 
komplement till gång- och cykelväg. Miljöförvaltningen vill 
i planen också bevara några av de befintliga träden, liksom 
bokallén (cirka 10 träd), vilka omfattas av biotopskydd. 
Träden är ett vackert inslag och ger skugga på sommaren. En 
markzon kring bokallén behöver bevaras (15 ggr stamdiame-
tern).  Alléträden och den större ask som finns i stenmuren 
behöver också mätas in. 

Miljöförvaltningen vill tydliggöra att åtgärder som påverkar 
den biotopskyddade stenmuren respektive allén innebär att 
dispens måste sökas från Länsstyrelsen. Det måste finnas 
starka skäl, och att man utrett andra möjliga alternativ, innan 
en sådan ansökan kan göras. 

Luft 
Eftersom ingen luftutredning gjorts bör skrivningen om 
luft justeras så det framgår att luftföroreningshalten troligen 
är låg. Idag kan skrivningen misstolkas som att vi vet hur 
luftkvaliteten ser ut på platsen. Miljöförvaltningen delar dock 
bedömningen att luftutredning inte krävs. 

Trafik 
Närmsta busshållsplats ligger på Svensgärdegatan, omkring 
5 minuters gångavstånd. Denna linje trafikerar endast varje 
halvtimme och du tar dig till Stora Torget på cirka 22 min, 
Resecentrum 31 min. Den glesa turtätheten gör att mer 
biltrafik troligen alstras till denna lokalisering. Det finns 
alternativa busslinjer, men med betydligt längre gångavstånd 
(10-20 min) till hållplats. På cykel tar du dig på omkring 20 
min till Södra Torget respektive Resecentrum. Bil cirka 10 
min. Borås Stads parkeringsregler reglerar bil – och cykelpar-
kering. Miljöförvaltningen ser gärna att cykelparkering som 
byggs bör ha tak och ha plats för parkering av cykelkärror. 
Planhandlingarna bör tydliggöras om med information 
om det finns planer på att bygga ut cykelvägen mer än för 
att knyta ihop bostadsområdet på vardera sida om Bultas-
tensparken. Möjligen krävs någon vägvisning hur man som 
cyklist lättast ansluter till befintlig cykelväg? Enligt kartan på 
Borås Stads webb tycks det sammanhängande cykelvägnätet 
inte ansluta direkt till området idag utan du får cykla i 
blandtrafik en bit. (se nedan).

Miljömål  
Texten om kapitlet Miljömål behöver justeras då den innehål-
ler text som är felaktig, samt text som inte är relevant för 
frågan. Uppdatera med text med koppling till främst Hållbar 
samhällsplanering och Hållbar natur. Kuriosa är att texten 
om Grön Flagg, som vi för övrigt önskar att vi tar bort ur 
planhandlingen, numera ligger på en mycket högre nivå. I 
höstas arbetade 85 procent av Borås Stads förskolor, skolor 
och gymnasier med Grön Flagg. 

Miljö 
I avsnittet i planhandlingarna bör tydliggöras att ”miljö” 
innehåller fler aspekter än  ”grönområden”. 

Kommentar
Flera alternativ till disponering av tomten har gjorts. Men 
bullerförhållanden och behovet av tysta lekgårdar gör att 
byggnaden behöver fungera som bullerskydd mot riksväg 
40. I anslutning till byggnaden behöver parkeringar och 
vändplats vara och förskolan behöver ligga i anslutning till 
Saffrangången samtidigt som byggnaden fungerar som en 
bullervägg. Dessutom leder kopplingen mellan Svensgärde 
och Sörmarken till högre sociala kvalitéer i Bultastensparken. 
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Den allra största delen av ängsområdet kommer att vara 
intakt, det är en förhållandevis liten del som tas till parkering. 
Ängen kommer enligt kompensationsåtgärderna skötas med 
mer kontinuitet.

 Träden har mätts in och vissa har fått skydd genom egen-
skapsbestämmelse i plankartan.  

Valmöjligheterna när det gäller att placera byggnaden på 
tomten är inte många. Se ovan. Dessa skäl bedöms som 
tillräckliga vid en kommande dispensansökan. 

Cykelkärror och cykelparkering under tak tas numera upp i 
planbeskrivningen.

Tekniska förvaltningen ansvarar för utbyggnaden av 
cykelvägar. Väghänvisningar om vart cykelvägar går är ingen 
planfråga.

Övriga synpunkter noteras och uppdateras i planbeskriv-
ningen. 

S5 Borås Energi och Miljö 
Fjärrvärme: Stryk sista meningen

Varken planbeskrivning eller illustrationskarta visar att det 
ska finnas ett specifikt utrymme för avfallshantering. BEM 
kan därmed bara rekommendera att man följer vad som står 
i planbeskrivningen under punkt 4. Teknisk försörjning – 
Avfall.

Kommentar 
Plankartan behöver vara mer flexibel än att peka ut platser för 
soprum specifikt, men de kan byggas där det inte är prick-
mark. Illustrationskartan och avsnittet om fjärrvärme har 
uppdaterats. 

S6 Borås Elnät 
- Elnät: Vid en byggnation kan området behövas förstärkas 
med en ny transformatorstation i området. Borås Elnät 
önskas bli kontaktade av exploatören i god tid för ny servi-
sanslutning och för utredning av den kommande effektök-
ningen som beräknas bli av den nya bebyggelsen. Flytt av 
befintliga ledningar bekostas av initiativtagare. 
- Stadsnät: Borås Stadsnät har ledningar i nära anslutning till 
planområdet. Detta möjliggör fiberanslutning av planområ-
det. I övrigt igen erinran.  

Kommentar
Detaljplanen uppdateras med ett område för transformator-
station längs Saffrangången. 

S7 Lantmäterimyndigheten
Förutom Hulta 4:1 berörs Svensgärde 1:2 av förslaget. Sven-
särde 1:2 är planlagd som kvartersmark för bostadsbebyggelse 
enligt detaljplan 1490 1583K-P365. Detta borde framgå under 
stycket ”Gällande detaljplan” på sida 4 i planbeskrivningen.    
Att Svensgärde 1:2 berörs ska naturligtvis framgå även under 
rubrikerna ”Fastighetsrättsliga frågor, fastighetsägare”, 
”Fastighetsbildning” och ”Fastighetskonskvenser” på sidan 
16 i planbeskrivningen, där det även bör redovisas att huvud-
mannen för allmän plats har att förvärva Svensgärde 1:2, som 
nu planläggs som allmän plats.

Kommentar
Noterat och ändrat i planbeskrivningen. 

S8 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Sörmarken, Hulta 
4.1, Bultastensparken Borås Stad, under förutsättning att 
planerad bullerutredning inte visar på för höga nivåer. 

Kommentar
Bullerplank kommer att behövas för att få rätt värden på 
utemiljön. Avsnittet om buller har uppdaterats på sida 9.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för 
Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås Stad.  

S10 Fritids- och folkhälsonämnden 
Friluftsområdet Kransmossen ligger på gångavstånd till 
förskolan och kan användas för utflykter. Det finns även 
en lekplats i närheten. Fritids- och folkhälsonämnden ser 
positivt på att man bygger en förskola i området. Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S11 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokaliseringen i staden är bra. Tomtens läge och utformning 
ger utmaningar i dess exploatering. Lutningen på tomten är 
inte optimal för byggnadens utformning och tillgängligheten 
av lekytor och angörning. Det kommer troligt att vara 
bullerstörning från Rv40 som måste omhändertas. Det är av 
stor vikt att friytans storlek bevakas i det fortsatta planarbe-
tet. Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att tillstyrka den 
föreslagna detaljplanen. 

S12 Polismyndigheten
Polisområdet har tagit del av detaljplanen. Vid anläggning av 
planer för verksamheter som avses i denna detaljplan är det 
viktigt att ha med sig även det brottsförebyggande perspek-
tivet. Det gäller för en sådan plan framförallt vid anläggning 
av både själva förskolan med de ute-områden som kommer 
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att nyttjas men också parkeringsplatser, gator/vägar och 
gång- och cykelbanor i anslutning till området. I övrigt har 
polisområdet ingen erinran.

Kommentar
Mer välskötta parkytor och verksamhet under vardagar 
bedöms bidra positivt till säkerheten i området ur ett brotts-
förebyggande perspektiv. 

2. Yttranden från sakägare
S13 KASSAVALVET 1
Bultasten- och Gunnabergsparken är idag ett fint grönom-
råde som bildar en naturlig avgränsning mellan Sörmarken 
och Svensgärde och ger en känsla av skog och natur. Det är 
många som människor som går igenom Bultastensparken 
mellan Sörmarken och Svengärde och även en hel del perso-
ner som går på övriga skogsstigar i området. Det finns en hel 
del djurliv såsom rådjur, groddor, ekorrar, fladdermöss, räv, 
hare med mera som rör sig i grönområdet. Vi tycker därför 
att det är väldigt negativt att det finns planer på att exploatera 
grönområdet för bebyggelse och vill hellre att området får 
vara kvar som det är.

 I grönområdet som den planerade byggnaden ska ligga 
finns det även fina kulturminnen i form av stenmurar som 
utgjort gränsen mellan Borås och Brämhult. Dessa stenmurar 
kommer bli förstörda på grund av byggnationen och detta 
innebär också en negativ påverkan av området. Grönområdet 
är klassat som nivå III i Grönområdsplanen vilket innebär 
att en eventuell exploatering av området ska kompenseras. Vi 
står frågande i hur ska man kunna ersätta/kompensera denna 
platsen mot en annan i närheten? Samt var man tänkt att 
ersättning/kompensationsåtgärden ska genomföras? 
 
Om byggnation ändå kommer genomföras i Bultasten- och 
Gunnabergsparken är det viktigt att våra synpunkter 
kommer fram. 
 
Så som byggnaden är ritad på illustrationskartan känns det 
som att den kommer hamna väldigt nära husen på både 
Sörmarkssidan och Svensgärdesidan. Man borde kunna flytta 
”ner” byggnaden längre ner mot Gunnabergsparken för att få 
lite längre avstånd från husen.

På samrådsmötet den 15/1-2018 sas det att det har gjorts 
beräkningar på att Sandwallsgatan och Saffrangången klarar 
av den ökade trafiken som förväntas. Vi anser att en ökad 
trafik med framförallt ”icke boende” i närområdet kommer 
öka olycksrisken på Sandwallsgatan. Idag är det ganska hög 
hastighet i området och många tänker inte på högerregeln. 
Medvetenheten kring detta hos dom boende är större än hos 

dem ”icke boende” som idag kör i området. Om byggna-
tionen genomförs kommer antalet ”icke boende” som kör i 
området med all sannolikhet öka markant.

Den ökade trafiken kommer inte heller bara bestå av perso-
nal och föräldrar som lämnar/hämtar utan det kommer även 
vara tyngre trafik för leveranser som är planerad att ske via 
Sandwallsgatan. Transporter som görs av tyngre trafik så som 
lastbilar, ökar risken för att allvarligare olyckor sker. Någon 
form av farthinder kommer vara behövligt för att hålla ner 
hastigheten och minska risken för olyckor. Även snöröjning 
kommer behövas bli bättre då det idag kan ta flera dagar efter 
snöfall innan plogbil kommer.

Som det är idag efter snöfall är det ganska ofta som det är 
besvärligt att ta sig fram med bil, speciellt den sista biten mot 
Saffrangången från Sandwallsgatan då det är uppförsbacke.

Kurvan som idag är mellan Sandwallsgatan och Saffran-
gången är väldigt skarp och med hög olycksrisk. Att göra en 
infart för varutransport mitt i kurvan kommer öka olycks-
risken. Så som illustrationsskissen visar ska transporter köra 
rakt igenom kurvan. Kurvan och infarten bör utredas för att 
få en så bra utformning som möjligt. Kanske någon form 
av T-korsning hade varit ett lämpligare sätt att minimera 
olycksrisken på. Parkeringsplatserna som idag är utritade på 
illustrationskartan vid Saffrangången tycker vi borde flyttas 
så att det är på den vänstra sidan av byggnaden istället. Detta 
för att ej öka trafiken som är in på Saffrangången vilket kan 
minimera olyckor i kurvan. Infart till den parkeringen kan 
ske direkt från Sandwallsgatan via ”rundeln” som är inritad 
på illustrationskartan.

Ett annat alternativ för att minimera trafiken för både 
hämtning/lämning, personal och transporter hade varit att 
göra en ny väg med infart från Volvohållet. Vägen kan i så 
fall dras utmed befintlig cyckelbana och sedan kommit upp 
vid den planerade personalparkeringen på Svensgärdesidan.

Denna lösningen hade troligen minskat både trafik på 
Sörmarkssidan och Svensgärdesidan och hade säkert fungerat 
bra med förslaget om att flytta byggnaden längre ner mot 
Gunnabergsparken som vi skrev om.

På samrådsmötet den 15/1 sas det också att en av fördelarna 
att placera förskolan så ”långt in” i 2 områden som området 
faktiskt ligger är att många ska kunna ha möjlighet att 
lämna/hämta barn utan att använda bil. Det är självklart att 
en del kommer göra det men majoritet kommer ändå använda 
bil. Detta gäller även för personal. Vill man dock främja att 
fler avstår användandet utav bil är det viktigt att trottoarer 
och gångbanor rustas upp i området. Trottoarer utmed Sand-
wallsgatan är smala och dåliga och snöröjningen sköts av de 
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boende. När plogbilen har kört i området är det oftast höga 
vallar på hela trottoaren vilket gör att det inte går att få bort 
snön och trottoaren blir då oframkomlig. Detta gäller även 
andra trottoarer i området. Likaså gångbanan, Kyndelstigen, 
som går från Saffrangången och bort genom området är 
väldigt dålig också och plogas/sandas ej. Gångbanan är inte 
heller upplyst vilket gör den väldigt mörk vintertid vilket inte 
ger en trygg känsla. Detta är också en punkt som tas upp i 
detaljplanen att gångstråk måste förbättras och i Svensgärde 
saknas trottoarer nästan helt och hållet.

Den planerade parken mellan Sörmarken/Svensgärde hade 
också behövt vara upplyst om man vill få till en bra och trygg 
förbindelse mellan stadsdelarna. I detaljplanen står det att 
lekytor inom förskolans område eventuellt kan göras till-
gängliga för allmänheten efter skoltid. Detta tycker vi är en 
viktigt punkt att det möjliggörs. Detta gäller även eventuella 
parkeringsplatser att de får nyttjas efter skoltid. 

Kommentar
Kommunens grönområdesplan visar viktiga passager och 
habitat för djur och Bultastensparken hör inte till de viktigas-
te. Den allra största sammanhängande delen av skogsområdet 
kommer dessutom att vara intakt. Det finns stenmurar, äng 
och blandskog i området som delvis är anledningen till att 
kompensationsåtgärder behövs för att ta marken i anspråk.  
 
Kompensationsåtgärder ska i första hand undvikas till 
förmån för skyddsåtgärder som att göra avkall på ytor eller 
exploatering. Sådana åtgärder har gjorts i samband med att 
kompensationsåtgärder tagits fram för det som ändå går 
förlorat, (till exempel den sammanhängande kvartersparken). 
Stenmurarna kommer att få öppningar, men inte tas bort och 
fornminnet kommer inte att tas bort eller bebyggas direkt i 
närheten. Läs mer på sida 8, kapitel 5, kompensationsåtgär-
der.  
 
Byggnadens utbredning och placering kommer att vara 
relativt låst på grund av bullerfrågan. Den kommer att 
behöva ligga nära både Pressargatan och Saffrangången. 

De problem eller egenskaper hos gatan som beskrivs är 
vanligt förekommande för villagator. Under planarbetet 
har tekniska förvaltningen rådfrågats och varit med i 
lokaliseringen av tomten. Den samlade bedömningen är att 
dessa gator tål den trafikökning som en förskola medför, 
och trafiken kommer dessutom att vara fördelad på två gator 
i detta fall. Fler bilar kommer att köra förbi på vardagar 
vilket kommer att märkas under vissa tider på morgon och 
eftermiddag, men bedömningen är att gatunätet klarar av 
denna ökning. 

Snöröjning, fartbulor och liknande ansvarar tekniska 
förvaltningen för, men vägen är inte konstruerad så att den är 
olämplig för mer trafik än den har idag. Saffrangången är bred 
nog att ta sopbilar och lastbilar och trottoar finns. 

Kurvans utformning: Detta alternativ har undersökts och är 
inte heller omöjligt. Illustrationskartan är bara ett förslag på 
möjlig byggnation, plankartans utformning ger utrymme för 
alternativa lösningar.

Synpunkten om att göra en ny väg kan inte tillgodoses då 
detta alternativ skulle bli väldigt kostsamt eftersom det rör 
sig om minst hundra meter ny väg. Dessutom skulle det ge 
betydligt större negativ påverkan på naturområdet. Vi måste 
använda befintlig infrastruktur på området. Och kapacitet på 
befintligt vägnät bedöms som tillräckligt god. 

Den kvarvarande parken kommer att vara upplyst och ytor på 
förskolans kvartersmark ska vara tillgängliga för allmänheten 
då förskolan inte är öppen. 

S14 SVENSGÄRDE 1:107
Först vill jag naturligtvis framhålla att jag har full förståelse 
för att kommunen skall ha och behöver förskolor för barnens 
trygghet och utveckling och för att tillfredsställa familjernas 
behov. 
 
Det jag framförallt vill ifrågasätta är närheten till Riksväg 40 
med dess buller och luft/miljöpåverkan genom avgaser samt 
trafikpåverkan på närområdet. I planbeskrivningen p3 säger 
man att det trafikflöde som tillkommer inte skulle vara en 
betydande trafikpåverkan.

Hur tänker man då ? Pressargatan- Varpargatan är smågator 
som i nuläget är trånga, saknar trottoarer och där man med 
möda kan mötas två bilar i bredd. Skulle en bil stå parkerad på 
gatan, vilket är vanligt, är det inte lätt att ta sig förbi. Ett par 
svängar på Pressargatan är direkt farliga då man har dålig sikt.

Jag bedömer att det i nuläget passerar 50-75 fordon per dygn 
på Pressargatan- Varpargatan. Om det är 20 personal och 6 
avdelningar med 15-20 barn i varje och alla skulle komma 
med bil fram och åter morgon och kväll till den tänkta 
parkeringen vid Pressargatan, skulle detta innebära  20 x2 och 
6 x15 x4  = 400 fordonspassager per dygn ( Uppskattat). 

Jag förstår att alla inte kommer per bil och att en del kommer 
att komma via Saffrangången på Sörmarken. Tillkommer 
troligen dagligen transportfordon av tyngre art.

Detta anser jag utgöra en väsentlig trafikpåverkan på småga-
tor, som inte har denna kapacitet och en oönskad trafikpåver-
kan för de boende i området.
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Dessutom tycker jag att den tänkta parkeringen vid Pres-
sargatan verkligen inte utgör något vackert inslag i den 
ängsmark - kulturmark som är där idag.

Det parkeringsbehov som skulle kunna finnas , borde kunna 
fördelas bättre mellan parkering från Pressargatan respektive 
Saffrangången. Saffrangången är ju dessutom en mycket 
större gata med trottoarer och en före detta bussgata som 
kan ta mer trafik. Om parkeringen anläggs vid Pressargatan 
borde den kunna läggas längre in på ängen västerut och 
med en tydlig stenmur som idag och tydlig trädridå mot 
Pressargatan. Eller varför inte en ny gatusträckning (Endast 
avsedd som framfart till förskolan) kommande från svängen/
övergången mellan Svensgärdegatan/Pressargatan gående 
utmed nuvarande gång-cykelväg bakom Bil&Traktor och 
svängande upp mot förskolan. Då får vi bort trafiken på de 
dåliga Pressargatan-Varpargatan.

Dessutom : överdriv inte betydelsen av Gunnabergsparken 
som park. Det är ingen människa som vistas i det skogsom-
rådet idag.

Har alla boende på Pressargatan-Varpargatan kallats till 
samråd ?  Alla påverkas och kanske ännu fler.

Kommentarer                       
Förskolan kommer att alstra mer traik. Dock är bedöm-
ningen att befintligt gatunät har kapacitet. Att trafiken 
kommer öka är dock inte tillräckligt för att det från 
kommunens sida betraktas som betydande trafikpåverkan. 
En förskola placerad rätt i staden med närhetsprincip kan 
minska trafikproblemen vid hämtning och lämning vid andra 
platser i staden samtidigt som trafiken ökar lokalt. För frågor 
angående vägars bredd och liknande, läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22.

Ängsmarken får en mindre yta och det är viktigt att skilja 
parkeringen och ängen åt på ett bra sätt. Här har synpunkten 
att lägga parkeringen längre västerut på ängen tillgodosetts. 
Parkeringen är stor, men det behövs enligt Borås Stads 
parkeringsregler då det inte är att förväntas att flertalet 
anställda och föräldrar kommer att ta buss eller promenader 
till förskolan. Ytan på ängen som är kvartersmark för 
förskolan har utökats, inte för att få in fler parkeringar, utan 
för att underlätta för olika utformningar, slänter och bättre 
koppling mot kvarvarande ängen. 

Personalparkering kräver fler parkeringsplatser, men kräver 
inte samma gatubredd som större fordon, därav fördelningen 
mellan gatorna. Hämtning och lämning ska också vara 
möjlig, från båda hållen, men då också med fördel om 
de flesta korttidsparkeringarna läggs mot Saffrangången. 
Parkeringarnas placering har styrts till stor del av förskolans 

placering för att fungera som bullerskydd. Höjdförhållanden 
och tillgång till både förskola och vägar ligger bakom 
parkeringarnas placering i illustrationskartan. 

Angående nya vägar, läs även där kommentaren till yttrandet 
S13, sida 22. 

De som kallades till samråd är sakägarna, det vill säga de 
fastighetsägare som bor närmast, och angränsar till planom-
rådet. Handlingar och information om planen har dessutom 
lagts ut på hemsidan och annonserats i Borås tidning. 

S15 SPARBÖSSAN 1
Vill som mycket nära granne framföra att: 
1. Det är mycket viktigt att det endast blir cykelväg som 
binder ihop Sörmarken/Saffrangången med Svensgärdeom-
rådet. Det står också så i era planer och vill bara understryka 
att det måste kvarstå. En bilväg skulle innebära alldeles för 
mycket trafik på gatan, och den skulle med största sannolik-
het användas av många fler än förskoleföräldrar bara för att 
snabbt passera mellan Sörmarken och Svensgärde/Brämhult, 
vilket man som nära boende absolut inte skulle acceptera 
utan överklaga.

Mycket viktigt att ingen ny bilväg heller skapas längre ner på 
Saffrangången som skulle kunna ha förbindelse med Svens-
gärdeområdet. Det körs alldeles för mycket och för snabbt på 
gatan redan nu, och det skulle bli en hemsk genomfartsled 
om man inte lyssnar på dessa synpunkter, med grannbarnen 
som insats

Viktigt är också framföra att det är viktigt att det blir ett fint 
parkområde framför huset, med fin cykelväg som binder ihop 
Sörmarken o Svensgärde. Det är då också mycket viktigt 
att tänka in belysning längs cykelvägen i parken, så det blir 
ett tryggt område mitt i villaområdet, och inget tillhåll för 
ungdomar på kvällar och helger.

Vill också att det verkligen planeras och genomförs att 
förskolan byggs så den ska minska ljudet från motorvägen för 
hans hus, som en kompensation för att en del träd i parken 
framför huset säkert kommer att tas bort. Ett parkområde 
som egentligen borde vara fredat från bebyggande, men där 
det är ok om man bevarar en hel del träd ändå och absolut 
inte bygger några bilvägar eller vändplatser mitt i.( bra tanke 
som planen visar)

Bygg också förskolans lekplats så den placeras så att den 
kan användas av boende runt omkring, dvs inhägnad, 
men tillgänglig att komma in till för barn o föräldrar(, och 
barnbarn,) som bor i närheten under helger.
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Kommentar
Bilväg mellan Svensgärde och Sörmarken kommer inte att 
öppnas i samband med planen. Inga andra vägar heller. 

Den aktuella planen går i linje med yttrandet. Ett av planens 
huvuddrag är att koncentrera parken och göra en finare och 
belyst gångväg mellan Sörmarken och Svensgärde. Lekplatser 
och parkeringar ska också kunna användas under kvällar och 
helger.

S16  SVENSGÄRDE 1:69 
Om vi uppfattat saken rätt så är det en ny detaljplan som skall 
godkännas och denna innefattar möjligheten för bebyggelse 
av olika slag i Bultastenparken och Gunnabergsparken. Den 
nuvarande detaljplanen från 1963 tillåter inte byggnation 
inom det tilltänkta området. Är detta korrekt? 

Upptagningsområde och läge: Att lägga en förskola på 
föreslagen plats innebär att läget kommer att bli längst in på 
både Sörmarken och Svensgärde. Det är alltså ingen, förutom 
möjligtvis de närmast boende, som kommer att passera 
förskolan naturligt på väg till arbetet utan tvingas köra en 
omväg för hämting och lämning.

Trafik: Vi har synpunkter på den ändrade trafiksituationen på 
Pressar- och Varpargatan vid en eventuell byggnation. Ingen 
av gatorna är anpassade till den ökade mängd trafik som en 
förskola skulle medföra. 

•Bredden gör att det är svårt för två personbilar att mötas 
utan ansträngning och det finns ingen möjlighet att bredda 
Varpargatan. Vintertid är det emellanåt omöjligt när det 
ligger snövallar i kanterna. En ökad fordonstrafik och ett 
ökat antal fotgängare, cyklister och barnvagnar på smala 
gator kan rimligvis inte vara en önskvärd kombination.

•De många villauppfarterna medför att många måste backa ut 
vilket med är ett tydligt riskmoment.

•Pressargatan har två skarpa kurvor med skymd sikt samt en 
gångbana och gångbro som ansluter.

Kollektivtrafik: Möjligheten att ta sig till den eventuella 
förskolan med kollektivtrafik är ytterst begränsad då de 
närmaste hållplatserna ligger långt ifrån området på Svens-
gärde, Sörmarken, Hulta samt Källbäcksrydsgatan.

Naturvärden: Idag är området en naturlig avgränsning mellan 
Sörmarken och Svensgärde som vi och många med oss 
uppskattar.

•Det är rikligt med huggorm i stenmurarna och vi ifrågasätter 
lämpligheten ha lekområden för barn så nära dessa.

•Det finns även ett rikt djurliv på området med bland annat 
hare, räv, ekorre, rådjur och en mängd fågelarter.

•Stenmurarna och den gamla betesmarken är ett trevlig 
inslag i omgivningen. Förvaltningsrätten anser även att 
resterande delar av omgivningarna är skyddsvärd mark. 
Eftersom en stor del av betesmarken närmast Sörmarken 
ligger på precis samma typ av mark så måste vi ifrågasätta 
förslaget att anlägga en parkeringsplats samt riva delar av 
stenmurarna. 

Kommentar
Delar av Gunnabergsparken kommer att ingå i den nya 
förskoletomten och är därför inom planområdet. Annan 
verksamhet än förskola kommer att vara tillåten för att inte 
omöjliggöra ändrade planer i framtiden. Syftet med detalj-
planen och det arbetet som gjorts har utgått från att det är 
en förskola som ska byggas. 

Det stämmer att ett fåtal kommer ha förskolan på vägen till 
arbetet, men många har nära till förskolan. Placeringen var 
ett resultat av en förvaltningsöverskridande lokaliserings-
grupp som skulle hitta en plats för förskola med Sörmarken 
och Svensgärde som upptagningsområde och Bultas-
tensparken bedöms som den mest lämpade. Stora delar av 
Svensgärde och Sörmarken kommer att ha gångavstånd till 
förskolan. 

För svar på frågor om trafik: läs kommentaren avseende 
trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommentaren till 
yttrandet S14 på sida 23. 

Kollektivtrafiksläget är inte optimalt, där kan inte samhälls-
byggnadsnämnden annat än dela yttrandets mening. Därför 
har också parkeringsnormen satts på en hög nivå där vi 
antar att många kommer att ta bilen till jobbet och även 
för hämtning och lämning. Kollektivtrafikslinjer kan ritas 
om, men det är inget som planeras i dagsläget eller styrs i 
detaljplaneprocessen. 

Angående huggorm kommer stenmurarna inte vara en del 
av lekgårdarna då stängslet kommer att ligga emellan. Vidare 
är lekgårdar är inte en miljö där huggormar trivs och de är 
skygga för människor. 

För övrigt djurliv, stenmurar och ängen, läs första och andra 
stycket i kommentaren till yttrandet S13, sida 22.

3. Yttranden från övriga
S17 KASSASKÅPET 3
- Bra med ny förskola. 
- Men felplacerad med tanke på trafiksäkerheten.Bättre 
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placering hade varit till ex. Vävargatan/Vävlagargatan.  
- Trottoarer skottas dåligt i området. Ökad trafik innebär 
större risker och därför borde Borås stad sköta trottoarerna.  
- Kommunen bör anlägga antingen “fartbulor” eller någon 
form av avsmalning.

Kommentar
För frågor rörande placering, läs kommentaren till yttrandet 
S 16 på sida 25.

För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

S18 SVENSGÄRDE 1:105
- Protesterar mot att det ska vara en infart via Pressargatan på 
grund av ökad trafik då gatan inte är dimensionerad för detta.  
Föräldrar som hämtar/lämnar barn och höga hastigheter 
kommer att skapa en farlig situation på gatan.   
- Trafiken kommer även att belasta Varpargatan.  
- Saffrangången är mer lämplig 

Kommentar
För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

S19 KASSAVALVET 5
- Rimmar dåligt att lägga en förskola ”mest ämnad” för 
Svensgärde med vändplats och entré mot Sörmarken. 

Man väljer alltså att lägga en förskola ”mest ämnad” 
för Svensgärdets boende med entré och vändplats från 
Sörmarken/ Sandwallsgatas ände? Det rimmar dåligt. Ska 
Sörmarken ta den stora trafikpåverkan det blir att lägga en 
förskola på Svensgärdet? Jag kan konstatera att det blir hög 
trafikbelastning utanför mitt hus och många andra som bor 
längs Sandswallsgatan, där även LSS-boendet ligger som ni 
benämner vara placerat på Saffrangången. Där finns inget 
LSS-boende mig veteligen och jag har bott på området i 52 
år.

Var ämnar man placera transformatorstationen?

Finns det verkligen ingen bättre plats med bättre tillgänglig-
het? Ang. min bilaga ….där de röda cirklarna är placerade...är 
det inget alternativ? Bättre tillgänglighet på den ena i vilket 
fall.

Vi har varken buss eller cykelbanor. Vintertid skottar vi våra 
trottoarer men OM eller NÄR plogen kommer läggs all snö 
på trottoaren och vi är skottningsbefriade. Men barnen får 
dock gå i gatan till skolan och även våra gamla som ska ner 

till Netto/Hulta för att bussen får gå i gatan. Blir det då 120 
föräldrar som ska hämta sina barn på förskolan så blir det 
MYCKET TRAFIK.

Hoppas ni tar er samman och hittar ett bättre ställe där 
förskolebarn bor.

Kommentar
Förskolans placering ger Svensgärde, och den norra delen 
av Sörmarken förskola, men den kommer antagligen att 
användas av föräldrar från fler håll i staden. Lämning och 
hämtning kommer att ske från båda hållen. Anledningen 
till att Sörmarken får ta den tyngre trafiken beror på gatans 
utformning och lämplighet för större fordon.  
 
Texten om andra offentliga verksamheter i närheten har 
justerats. 

Transformatorstationen placeras längst västerut i planområ-
det längs med Saffrangången. 

För frågor rörande placering, läs kommentaren till yttrandet 
S16 på sida 25.

För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

S20 SVENSGÄRDE 1:99
Det är jätte tråkigt att ni anser att vårt husläge inte blir 
påverkad pga. tungtrafik eller skakning vid både trafik och 
sprängning eller buller(mekaniskt och humaniskt). Det 
handlar inte om sakägande. Det handlar om etik och schysst 
som projektansvarig och nämnden skall beakta och se till 
att boende har rätt till kännedom av detaljplan och samla 
synpunkter innan man drar igång ett stort projekt som 
skattebetalarna (Vi) står för. Det verkar det har blivit en vana 
att Borås stad kör över sitt folks samtycke. 

Vi bestrider er plan för byggnation av förskola i vårt område 
av följande anledningar :-

- Byggnation vid naturkanten och oerhört nära villaområde 
kommer att bidra till avfallssamling, ökad trafik (bl. a. 
tungtrafik) från och till pressargatan. Vet ni att ett gäng 
hjortar vistas där i den skog som där lekstugan byggs. Det är 
deras naturområde.

- Byggnationen gör att otrivsel ökar i området, samt buller 
nivån ökar kraftigt. Det huset som byggs vid Saffransgatan 
ligger på en kulle som är högre på över två meter än Pres-
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sargatan, så det kommer att eka rejält på rasterna. Huset bör 
byggas vid lägre nivå än det planeras för att minska bullerni-
vån mot grannarna.

- Grönskan kommer att försvinna och öppna landskap som 
har varit varumärke bleknar speciellt  det enligt planbe-
skrivningen inte framkommit att ni har tänkt/tar hänsyn 
till insynsskydd för oss som bor på Pressargatan. Jag kräver 
en sån insynsskydd för oss på gatan mot parkeringsplatsen 
och mot norrsidan (mot Pressargatan) på 2,5 meter höjd av 
helst thujor eller liknande tjockt häck som kan bidra till både 
insynsskydd och ökar grönskan i området.

- Ökad trafik är skadlig för miljön och för våra små barn 
som inte längre kan fritt leka med sina kompisar vid gatan. 
Den enda tungtrafiken vi ser på vårt område kommer från 
Sophämtningsbil eller plogbilen. Jag önskar FARTHINDER 
för bilar som kör på Pressargatan i båda riktningar och på 
flera ställe.

- Brandsäkerheten ? Radonmätning? har inte undersökts än. 
Det låter oseriöst.

- Det finns bättre läge för bygget av förskola nära Ekarängs-
skolan. Det finns också tomtområde vid slutet av Tvinnarga-
tan mot Kylared.

Jag vet att ni har lagt arbete på detta projekt, men det 
kommer att ställa till boende och ökar otrivsel.

Kommentar 
Sakägare är de som har grannfastighet till planområdet eller 
är med i egenskap av till exempel vägförening och får då 
hemskickad information och inbjudan till samråd genom 
processen. För resterande invånare i områdena, och i hela 
Borås, finns information tillgänglig i Borås tidning, på Borås 
Stads hemsida och i stadshuset på våning 6.

Samrådet är ett tidigt skede i processen.

Detaljplaneprocessen, liksom arbetet med att ta fram 
förskolor är politiskt styrda processer och regleras i Plan- och 
Bygglagen. Enligt plan- och bygglagen är en av huvudupp-
gifterna för detaljplaneprocessen att väga allmänna och 
enskilda intressen mot varandra. Gemensamma intressen 
som förskolor är att betrakta som allmänna intressen medan 
enskilda intressen kan vara störningar i form av insyn eller 
ökat buller i närheten. Denna lagstifning finns som ett stöd 
till den enskilda till exempel i de fall då den bristande hänsy-
nen inte står i proportion till den allmänna nyttan av det som 
planeras.

Mer angående påverkan och sakägare, läs sista stycket, 
kommentaren till S14 sida 23.  
 
Åtgärden att förhindra förstörelse av värdefull naturmark 
i samband med byggnation är en diskussion som pågår. 
Störningar i samband med byggnation är ingen planfråga 
eftersom det utförs under en begränsad tid.  

För frågor rörande placering, läs kommentaren till yttrandet 
S16 på sida 25. 

Utgångspunkten är att bevara så mycket befintlig grönska 
som möjligt inom planområdet. Grönskan kommer delvis 
att försvinna i vissa delar av planområdet. Men så mycket 
kvalitéer som möjligt ska bevaras och kompensationsåtgärder, 
för att göra ett närliggande område bättre, kommer att 
genomföras. 

Någon betydande insyn bedöms inte förekomma från försko-
lan, därför har det inte tagits upp i planbeskrivningen. Den är 
dessutom besökt under dagtid då människor ofta är i rörelse 
på gatorna. Ingen sådan häck planeras. 

För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

Vi har under arbetet med att ta fram detaljplanen haft 
kontakt med räddningstjänsten. Vi har också tillgång till en 
översiktlig radonkartering och området är lågriskområde för 
radon. 

S21 KÄLLBÄCKSRYD 1:135
- Inga synpunkter på planerna att bygga en förskola i bultas-
tensparken.  
- Pressargatan är ingen vanlig väg utan en relativt smal 
kvartersgata där alla trafikslag samsas.  
- Pressargatan har snäva kurvor, dålig sikt och höga häckar. 
Därför behövs skyltar om begränsad hastighet till 30 km i 
timmen. 

3. Det måste ske en markerad avgränsning mellan gående och 
biltrafik.    Från början av vägen (början vid första kurvan/
bron.) Anlägg en trottoar/gångväg till höger om Pressargatan 
mot motorvägen. Det finns gott om plats, ta ner de stora 
förvuxna träden och plantera tätt med bullersänkande träd. 
Idag så används denna grönyta till avskälpningsplats för alla 
husägares trädgårdsavfall

Då blir det en trygg trottoar för alla föräldrar och barn/
barnvagnar.    
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Kommentar
För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

Skola är en grund för hastighetssänkning, men det är inget 
som detaljplaneprocessen styr över.

S22 KÄLLBÄCKSRYD 1:135
För närvarande är Pressargatan en gata med högt buller 
från motorvägen, så högt att när man kommer med bil hör 
gångtrafikanten inte detta förrän man står precis bakom, 
knappt ens då. Alltså redan en farlig liten gata, med högt 
buller och trafik som kör alldeles för fort samt mopeder som 
gör det samma från gångvägen till Hulta! Här bor vi mitt i.

Hur har ni tänkt kring bullret vid denna lilla, men redan 
trafikerade gata. Är det säkert att låta förskolegrupper vistas 
vid så mycket buller som det är i området nu? Är det då 
bullerplank utmed gångvägen som gäller? Dessutom finns 
inget stängsel utmed motorvägen, mer än några meter, så det 
är bara att springa rätt ut på motorvägen. 

För övrigt tycker vi att initiativet till ny lekplats i området är 
härligt!, det är trafiken och ljudet vi åter igen är kritiska till, 
då vi själva har barn som leker i detta redan bullriga område 
och nu kommer drabbas av ännu mer trafik kring vårt hem. 

Kommentar 
För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
”Trafikfrågan” till yttrandet S13, sida 22. och kommentaren 
till yttrandet S14 på sida 23.  

Bullerutredningen visar att ett bullerplank kommer att behö-
vas på grund av motorvägen men då för att nå riktvärdena 
för utomhusmiljöer. Motorvägen står för den absolut största 
delen av bullret i området så byggnaden och bullerplanket 
kanske förbättrar bullernivåerna för fler än bara förskolan. 
Några ytterligare bullerplank är inte planerade utan det 
kommer att se ut som det gjort tidigare. Detsamma gäller 
stängsel utmed motorvägen. En förskola har stängsel runt 
lekytorna. 

S23 KASSASKÅPET 14
Det borde finnas en Gång och cykelväg mellan Sörmarks-
gatan och den nya förskolan längs med Sandvallsgatan. Det 
finns flera anledningar till detta. Sandvallsgatan är redan i 
dag starkt trafikerad och nu på vintern måste man gå mitt i 
gatan på grund av att trottoarerna inte är skottade. Vi som 
bor uppe vid Rosmaringången har cirka 800 meter för att 
gå till busshållplatsen som finns vid Sörmarksgatan. Detta 
resulterar i att de flesta tar bilen till staden.

I dag finns en gång och Cykelväg från Sörmarksgatan till 
Sandvallsgatan den är ca 50 meter och slutar vid Sand-
vallsgatan sedan är man hänvisad till den stark trafikerade 
Sandvallsgatan. Av miljöskäl och för säkerheten så vore 
det lämpligt att lägga in en Gång och cykelbana längs hela 
sandvallsgatan upp till den nya förskolan i planen.

Kommentar
Sörmarken är idag uppbyggt kring bilåkande och gångstråk 
mellan kvarteren. Att förändra den här strukturen eller att 
bygga ut kollektivtrafik och cykelbanor i området är dock 
ingenting som kommer att göras i samband med detaljplanen. 

S24 SVENSGÄRDE 1:71
Först angående trafiksituationen som kommer att uppstå på 
Pressargatan och Varpargatan.

Dessa gator har inte kapacitet att svälja mer trafik. Skall både 
biltrafik, gångare och cyklister samsas kommer det att med 
100% säkerhet uppstå farliga situationer.

Infarten från Svensgärdegatan/Varpargatan är den första 
farliga punkten. Där är i dag trångt och skymd sikt. Dess-
utom finns en gång/cykelbana som går över riksväg 40 och 
mynnar ut direkt vid korsningen. Här är det många cyklister/
gångare som passerar.  Högerregeln gäller vid infart vilket 
särskilt cyklister tar vara på och kommer med full fart. På 
grund av den skymda sikten måste man i stort sett stanna för 
att vara säker på att ingen cyklist eller gående kommer.

Nästa punkt är när Svensgärdegatan övergår i Pressargatan. 
Här är en skarp kurva med skymd sikt tack vare en hög häck.

Precis vid infarten till blivande förskolan här det även en 
skarp sväng med delvis skymd sikt.

Där Pressargatan övergår till Varpargatan är åter en skarp 
sväng, här ligger även Ansgars damm där många promenerar 
runt.  

Redan i dag är det många både unga som gamla som 
promenerar runt både på Pressargatan och Varpargatan om 
biltrafiken då kommer att öka på grund av förskolan kommer 
det bli svårigheter och risk för att farliga trafiksituationer 
kommer att uppstå.

Angående själva förskolan på punkt 6 bedömer ni att både 
buller och luftförorering är låga.

Men har ni gjort några egna mätningar och i så fall var 
redovisas de?
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Jag anser att det finns betydande buller och luftföroreringar 
från riksväg 40.

Kommentar
För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

Avsnittet om luftföroreningar har uppdaterats. Luftförore-
ningarna enligt vår och även miljöförvaltningens bedömning 
är troligen låga. 

Bullerutredningen var inte färdig till samrådet men har nu 
lagts till i planbeskrivningen och förslaget har anpassats 
därefter. 

S25 Naturskyddsföreningen Borås
Detaljplanen omfattar naturmark, som av kommunen klassats 
som nivå III i grönområdesplanen. Vid utnyttjande av sådan 
mark skall kompensation ske, vilket tydligt framgår av 
planhandlingarna. Dessa anger inte vilka kompensationsåt-
gärder, som skall vidtagas. Naturskyddsföreningen i Borås 
godkänner inte planen utan att även kunna bedöma dessa.

Kommentar
Inför granskning har detaljplanen uppdaterats med vilka 
kompensationsåtgärder som blir aktuella i och med planens 
genomförande. 

S26 SVENSGÄRDE 1:106
Undertecknade motsätter sig starkt infart från Pressargatan 
till tänkta förskola. Gatan som den är idag är knappt farbar 
och det är svårt att förstå hur den skulle klara trycket av en 
mer än 100%ig ökning av fordon som det skulle innebära 
med inlämning och hämtning om cirka 50 barn lämnas från 
Svensgärdehållet. 

För övrigt kommer väl förskolan att utsättas för buller och 
avgaser från motorvägen, det ska väl också tas hänsyn till. 
AMU-Center kunde ju inte användas som skola för lite äldre 
barn på grund av buller och avgaser och det är väl lika viktigt 
för förskolebarn. 

Kommentar
För svar på frågor om trafik och vägar: läs kommentaren 
avseende trafikfrågan till yttrandet S13, sida 22 och kommen-
taren till yttrandet S14 på sida 23. 

Förskolan kommer definitivt att utsättas för buller från 
motorvägen. Bullerutredningen har föreslagna åtgärder för 
att få ned bullernivåerna på utemiljöerna. Luftföroreningarna 
enligt vår och även miljöförvaltningens bedömning är 
troligen låga. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 

på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

4. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

5. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
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dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 

på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  bildas som överensstämmer med den nya planen. De 
som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom. 

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.    

Planprocessen.

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00110 1.1.3.0 
 

  

 

Ändrat datum för Förskolenämndens sammanträde 

oktober 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att ändra datum för nämndsammanträdet i oktober 

2018 från torsdagen den 25 oktober till tisdagen den 30 oktober.         

 

Sammanfattning 

Förskolenämnden beslutade vid sammanträdet 2017-11-30 § 152 kring 

sammanträdesdagar år 2018. Nu ändras datum för nämndsammanträdet i 

oktober 2018 från torsdagen den 25 oktober till tisdagen den 30 oktober.  

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Förskolenämnden 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00008 
1.4.1.25 

  

 

  

 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-06-11 – 2018-08-20 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-06-11 – 2018-08-20.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-08-23 

 
Sammanträde: 2018-08-30 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-07-17 1511 

 

IN Kommunstyrelsen Regler för specialkost i förskolan, 

grundskolan och gymnasieskolan 

2018-00103 

2018-07-17 1510 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut avseende 

Betänkandet Forska tillsammans - 

samverkan för lärande och förbättring, 

SOU 2018:19  

2018-00059 

2018-07-17 1509 

 

IN Kommunstyrelsen Skolstrukturutredning 2016-2017 2018-00102 

2018-07-05 1500 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Lokalresursplan 2019-2021 2018-00099 

2018-08-08 

 

2018-07-03 

1594 

 

1494 

 

IN 

 

IN 

Kommunfullmäktige  

 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport januari-april 2018 

Kommunstyrelsens beslut  - 

Delårsrapport januari- april 2018 för 

nämnderna 

2018-00097 

2018-06-25 1485 

 

IN Skolverket Beslut Statsbidrag för mindre 

barngrupper i förskolan för 2018/2019 

2018-00096 

2018-06-21 1467 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Lokalförsörjningsnämndens beslut - 

Öppnande av förstiudiekonto för 

Norrby 2 

2017-00151 



 
Datum 

2018-08-20 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-05-18 

 

 

 

2018-06-13 

1336 

 

 

 

1462 

 

IN 

 

 

 

UT 

Skolinspektionen 

 

 

 

Skolinspektionen 

Anmälan gällande verksamheten vid 

förskola i Borås kommun Dnr 41-2018-

1807 

 

Utredning expedierad till  

Skolinspektionen Dnr 41-2018-1807 

2018-00069 

2018-06-19 1443 

 

IN Kommunstyrelsen Frisk organisation - uppdrag i 

personalekonomisk redovisning 

2018-00094 

2018-06-19 1442 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut -  Intern 

kontrollplan 2018 samt redovisning av 

intern kontroll 2017 

2018-00093 

2018-06-19 1441 

 

IN Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar 2019 2018-00092 

2018-06-18 1438 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Justerad projekteringsframställan 

gällande Strandvägens förskola. 

2018-00063 

2018-06-18 

 

 

 

 

2018-08-20 

1437 

 

 

 

 

1603 

 

IN 

 

 

 

 

UT 

Skolinspektionen 

 

 

 

 

Skolinspektionen 

Anmälan om skyldigheten att motverka 

kränkande behandling vid förskola i 

Borås kommun Dnr 41-2018:4147 

 

 

Yttrande till Skolinspektionen i ärende 

41-2018:4147 

 

2018-00090 

2018-06-14 1435 

 

IN Kommunfullmäktige Handlingar för Lupp - Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

2018-00088 

2018-06-13 1432 

 

IN Skolverket Statsbidrag för omsorg under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds 

för 2018 Rekvisition 

2018-00087 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 30 augusti 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 4.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 4 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-08-23 

 
Sammanträde: 2018-08-30 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-04-17 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 10 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2018-04-24 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 11 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2018-06-21 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 12 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende DiarienrAntal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-06-01– 

2018-07-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

14 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 



 
Datum 

2018-08-23 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-06-01- 

2018-07-31 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

116 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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