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1 Inledning
Grundskolenämnden startade januari 2017 som ett resultat av en sammanslagning av tre stadsdelar till
en sammanhållen fackförvaltning. Att lägga fast och konsolidera arbetsorganisationen har varit 2017,
och kommer fortfarande att 2018 utgöra ett betydande inslag i förvaltningens arbete. Arbetsprocessen
kring budget 2018:1 har trots detta i stort sett följt den gängse rutinen.
Arbetet med verksamhetsplan har påbörjats. Avsikten är att i en sådan plan skapa förutsättningar för
respektive enhet och dess behov av stöd och utmaning för att bli bättre. Grundskolenämndens
verksamhetsplan kommer att spegla grundtanken om professionens kompetens och ansvar och därmed
uttrycka en relativt sparsam innehållsstyrning. Med det sagt kommer visionen och strategin att
förtydligas med följande fokusområden:
•

Relationer och processledning

Nämnden bedömer att skolan som auktoritet är under tryck, internt och externt. Detta är en process
som pågått under lång tid och som kommer att fortsätta. Att skolan har en hög legitimitet hos alla
intressenter kommer att vara avgörande för dess framgång. Skolan behöver därför bygga och
vidmakthålla starka relationer med vårdnadshavare och omvärld. Samtidigt anser nämnden att starka
och positiva relationer inom organisationen bidrar genom en ökad samsyn till ett gynnsamt arbetsklimat
och i förlängningen en tilltro till organisationen. Ett sådant klimat ger i sin tur förutsättningar för mötet
med omvärlden. Insikten om att skapandet av goda relationer och processledning är en
professionskompetens, som tidigare delvis tagits för given, gör att nämnden lyfter upp Relationer och
processledning till ett särskilt fokusområde.
•

Bilden av skolan

Nämnden erfar att bilden av verksamheten varierar. Skolklimatundersökningarna visar att de allra flesta
vårdnadshavare är nöjda med skolan. Däremot har mediabilden varit, och fortfarande är, relativt
negativ. På sina håll förstärks denna bild av nämndens egen personal. Detta glapp bedöms som
strategiskt viktigt att överbrygga. Kunskap om PR och marknadsföring utgör enligt nämnden en
professionskompetens, alltså ett särskilt kompetensområde, som tidigare saknats inom
verksamhetsområdet. Nämnden har därför lyft upp Bilden av skolan till ett särskilt fokusområde och
avser vidta en rad åtgärder för att skapa kunskap och beredskap i organisationen att kunna arbeta med
frågan.
•

Systematiskt kvalitetsarbete

Nämnden anser att det systematiska kvalitetsarbetet är det övergripande sätt på vilket alla professioner i
skolan tar sig an sitt arbete. Det gör så att organisationen utvecklas och blir mer effektiv - att barnen lär
sig relativt mer än föregående period. Arbetssättet är genom sin systematik garanten för att goda idéer
blir till verklighet. Systematiskt kvalitetsarbete är den mest självklara professionskompetensen, samtidigt
som den mest kritiska. Nämnden har därför lyft upp Systematiskt kvalitetsarbete till ett särskilt
fokusområde.

2 Omvärldsanalys
Elevutvecklingen - grundskolans förutsättning
Stadskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för staden
som helhet och områden enligt fd KDN-indelningen. Detta är den enskilt tydligaste och mest direkta
styrningen av förutsättningarna för skolverksamheten, dess grundförutsättning.
En grundförutsättning i nämndens planering av verksamheten är den prognostiserade elevutvecklingen.
Enligt budgetförutsättningarna ökar antalet mantalsskrivna barn i åldern 6 - 15 år med 394 mellan
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genomsnitt 2017 till genomsnitt 2018. En del av dessa är de som i dag är asylsökande och kommer få
ett asylbeslut och kommunplacering under det kommande året. Utifrån 2016 kan de grovt uppskattas
till bortemot 100. Utvecklingen av nyanlända är svårprognostiserad.
Prognosen avser 2016-2021. Förra året gjordes en lägre framskrivning i skolstrukturutredningen som
drar ut trenden till 2030 som anger en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans område.
Denna skulle utgöra grunden för kommande lokalplanering. Trenden är uppdaterad och benämns
nedan ”trendframskrivning”. Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5- 7 år delvis
beroende på hur ett ev detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en
rullande uppdatering som måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om
kapacitetsinvesteringar.
Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just
som förutsättning.
Bostadsbyggandet anges till cirka 1 300 lägenheter per år och beräknas innebära en folkökning med
cirka 14 600 personer under prognosperioden i framför allt i Centrum, Göta och Norrby.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.
Befolkningsprognos mars 2017
2016

2017

2018

2019

Trendutveckling

Klass

Ålder

2020

2021

2025

2030

F

6

1 376

1 375

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

7-9

3 943

4 067

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

10-12

3 733

3 893

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

13-15

3 625

3 722

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924

F-9

6 - 15

12 677

13 057

13 448

13 787

14 131

14 440

15 283

16 314

1-9

7 - 15

11 301

11 682

12 020

12 359

12 694

13 010

13 746

14 731

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs. de som är folkbokförda vilket exkluderar
asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör
grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning av kommunbidrag till Grundskolenämnden. Asyloch tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 som grund
för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Föregående års prognos som gav förutsättningarna för 2017 års elevvolym och kommunbidrag angav
12 952 barn och ovanstående prognos för 2018 anger 13 345 barn dvs. en ökning med 394 barn. I
resursfördelningen från Kommunfullmäktige till Grundskolenämnden ges utökat anslag för 75 % av
elevökningen motsvarande 296 barn.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Från
kommande ht 2017 till höstterminen fyra år senare dvs. ht 2021 förväntas elevantalet ökat med cirka
1 400 elever. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig kapacitetsutbyggnad med drygt 300
elevplatser varje år.
Nedan redovisas den ackumulerade ställd mot senast kända utfall 31 december 2016. En
trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
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Ackumulerad befolkningsutveckling Boråsbarn, mantalsskrivna, 6- 15 år perioden 2017 - 2021
och trendframskrivning 2025 och 2030
Trendframskrivning
Klass

Ålder

F

6

1-3

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

-1

52

52

61

54

161

207

7-9

124

201

357

409

472

655

918

4-6

10-12

160

335

400

524

602

884

1213

7-9

13-15

97

183

301

460

635

1067

1299

F-9

6 - 15

380

771

1 110

1 454

1 763

2928

3647

1-9

7 - 15

381

719

1 058

1 393

1 709

2767

3440

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för
Grundskolenämnden
Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader ökar
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering,
detta förstärks när vi nu närmar oss ett valår.
Riksdagsbeslut om statsbidragen 2018 är inte fattade utan antaganden om att de finns kvar utifrån
nuvarande regler och nivåer blir ett antagande i föreliggande budgetförslag. Här avses i huvudsakligt
statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Andra statsbidrag som
Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är svårberäknade beroende på osäkerhet i dels
volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket beslutar i de enskilda asylärendena.

Kompetensförsörjning .
Den nationella lärarbristen skapar effekter som leder till oro i organisationen. För det första ger det en
direkt ekonomisk effekt där löneglidning, både för intern-, men framförallt för externt rekryterad
personal, kan komma att äventyra nivån på lärartätheten och/eller personaltätheten inom andra
verksamheter. För det andra skapar en stor lönedifferens mellan befintlig personal och nyrekryterad.
Oro i personalgruppen med flera negativa effekter som följd. Här ser nämnden risken för en ökad
personalomsättning där erfarenhet och kompetens lämnar förvaltningen för andra arbetsgivare, i en
omfattning som totalt försämrar erfarenhetsbasen. En sådan försämring slår hårt och direkt mot
skolornas kvalitet. Om nämnden inte lyckas möta denna utmaning att behålla personal, riskeras i sin tur
behörighetsnivån och arbetsmiljön, då andelen obehöriga/oerfarna lärare ökar.

Lokalsituationen
- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden
Nämnden upplever en brist på lokaler. Frågan har tre spår:
•
•
•

Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal)
Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minska kostnaden per elev och per
kvadratmeter)
Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)

Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad. I andra hand kommer upprustning och anpassning
utifrån effektiviteten. Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.
Orsaken till denna prioritering är främst den stora elevökningen, tidigare eftersatt kapacitetsutbyggnad
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och att den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täckas högre hyror när resurserna
ökas. Denna är direkt kopplat till volymökningen, elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå
inom oförändrad resurs innebär uttunning av lärartätheten vilket bedöms som omöjligt.

Resultat av skolinspektionens granskning
Skolinspektionen har vid sin granskning bedömt förutsättningarna för verksamheten, utvecklingen av
verksamheten och ytterligare brister. I de 10 återstående föreläggandena med viten om totalt 11 mkr
anges att det finns brister i förutsättningarna för att bedriva fritidshemsverksamheten. För övriga
verksamheter och fritidshemmen ligger bristerna i utveckling och övriga brister. En
ambitionsnivåökning för fritidsverksamheten som efterfrågas men inte är finansierad 2017 uppgår till
cirka 10 mkr.
Merparten av vitesförelägganden avser hur verksamheten bedrivs och utvecklas. För Daltorpskolan
krävs, mot ett vite om 1 mkr, en kompletterande lokal för cirka 100 elever vilket
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar med men ännu inte kunnat erbjuda någon lösning. I dagsläget är
bedömningen att en lösning kan finnas till vt 2018.

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

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

0

2

3

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Det är viktigt att lyssna och fånga upp olika frågor som medborgarna kan vara delaktiga i genom
medborgardialog. Under 2018 kommer nämndens presidium ansvara för planeringen av
medborgardialogerna. De delmoment som ständigt måste beaktas är att medborgardialogerna måste
planeras, marknadsföras, struktureras, utvärderas och analyseras i samverkan mellan politiker och
tjänstemän.

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

Utfall 2016

Målvärde
2017

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

74,8

Genomsnittligt meritvärde i
årskurs 9.

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

85

86

90

192,6

216

218

221

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 49, %.

92,2

94

96

100

Andel elever i åk 5 som
upplever att läraren förväntar
sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.

96,2

97

97

100

Andel elever i åk 8 som
upplever att läraren förväntar
sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.

87,4

94

96

100

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

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som
genomförs under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i
inledningen. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska
passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande
verksamhetsplan, som färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila,
effektiva och utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag
som gavs i budget 2017 (särskilt att ...samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd
under utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet) kommer att stärka organisationen och
efterhand öka andelen elever som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram.

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på högre meritvärden i åk 9 är den enskilda skolenhetens
funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel av stadens
skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som genomförs
under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i inledningen. I
skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska passager som är
avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande verksamhetsplan, som
färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila, effektiva och
utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag som gavs i
budget 2017 kommer att stärka organisationen och efterhand öka det genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9.
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Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

Så nås målet för indikatorn
Det systematiska arbetet inom ram för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas.
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att
förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut
nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass.

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.

Så nås målet för indikatorn
Höga förväntningar från pedagogerna är en välkänd framgångsfaktor i undervisningen. En av
nämndens strategier för att utveckla undervisningen är att använda och utveckla BFL (bedömning för
lärande), där en central del är att läraren ska säkerställa att eleverna vet hur de ligger till i förhållande till
målen och vad som ska göras för att ta steg framåt för att utvecklas vidare mot målen. Lärare ska tydligt
signalera att de tror på eleverna genom att ha tydliga, positiva förväntningar. Utvecklingssamtalet är
också verktyg i dessa processer.

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla
ämnen, %.

Så nås målet för indikatorn
Höga förväntningar från pedagogerna är en välkänd framgångsfaktor i undervisningen. En av
nämndens strategier för att utveckla undervisningen är att använda och utveckla BFL (bedömning för
lärande), där en central del är att läraren ska säkerställa att eleverna vet hur de ligger till i förhållande till
målen och vad som ska göras för att ta steg framåt för att utvecklas vidare mot målen. Lärare ska tydligt
signalera att de tror på eleverna genom att ha tydliga, positiva förväntningar. Utvecklingssamtalet är
också verktyg i dessa processer.

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 2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade
livsmedel, %.
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Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

45

40,2

55

65
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Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden når målet genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför konventionella
livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd ekologiska
livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta
med arbetsmetoder i köken för att nå målet. Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet,
minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. Genom nämnda åtgärder förbättras
möjligheterna till en högre måluppfyllelse för 2018.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

5,8

-

5,5

4

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

56

-

50

40

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

38

-

40

45

Utfall 2016

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Förvaltningen skall arbeta med åtgärder på alla nivåer i organisationen för att minska sjukfrånvaron, t
ex övergripande strategier kring organisation, hälsa och arbetsmiljö, förutsättningar för ledarskap,
arbetsmiljön på arbetsplatsnivå och förutsättningar på individnivå.
Från den 31 mars 2016 gäller AFS 2015:4, vilken syftar främst till att förebygga ohälsa mot bakgrund av
psykosociala och organisatoriska faktorer. Utöver fortsatt fokus på rektorer och enhetschefers
förutsättningar för ledarskap ska en särskild plan med vidhängande kalendarium gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i förvaltningen tas fram, vilken ska fungera som ett viktigt stöd
för alla chefer. Uppdragsdialoger med alla lärare och chefsöverenskommelser ska tydliggöra ansvar,
förväntningar, krav och befogenheter.
I de fall det behövs, genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete
efter sjukskrivning i nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
En central bemanningsenhet kommer att ha en viktig roll i minskningen av arbetad tid för timavlönade.
En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad sjukfrånvaro.
Under ett år kan det uppstå förändrade förutsättningar för verksamheten, t ex genom att det kommer
många nyanlända elever. Förvaltningen försöker arbeta med snabba anpassningar i organisationen,
vilket i perioder medfört ett ökat behov av timavlönad personal. Nämndens långsiktiga mål är ett
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade inte ska öka.
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskulturen samt att arbeta aktivt
med förebyggande åtgärder. Förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga
och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling,
upprättade rutiner kring hälsofrågor och sjukfrånvaro, utvecklingssamtal för alla medarbetare,
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare och uppdragsdialog för lärare. Det är också viktigt
att uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin hälsa. Borås Stad stödjer anställdas hälsa genom att
möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer.

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

337 324

383 380

247 715

-1 645 452

-1 704 756

-1 601 936

-13 248

0

-13 679

Nettokostnader

-1 321 376

-1 321 376

-1 367 900

Kommunbidrag

1 321 376

1 321 376

1 367 900

0

0

0

2 500

2 500

4 500

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat

Nettoinvesteringar

Budget 2018 är rensad för i dagsläget all känd internhandel inom Grundskolenämnden. Kan komma justeras efter detaljbudgeten är
komplett. Investeringar 2017 är inventarier till Bodaskolan etapp 2 och plan 4.

4.2 Nämndens uppgift
Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom som nämnden ansvarar för.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvårdoch vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska
utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever
sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre
trygghet, självförtroende och självständighet.
Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till
barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan fritidshemmen även bidra till att stärka barnens
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förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.
Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens
grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska
också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen
anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges
goda utvecklingsmöjligheter.
Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnosticerad utvecklingsstörning samt utredningar
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper.
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Ekonomisk planeringsram:
Kommunstyrelsen beslutade 19 juni om ekonomisk planeringsram 2018. Ramen uppgår till 1 367,9 tkr.
Den är beräknad utifrån indexökning och volymökning beroende på fler elever enligt befolkningsprognosen. Tillfälligt utökat kommunbidrag för flyktingar om 15,2 mkr 2016 och 2017 är avdraget i
ram för 2018. Välfärdsmiljarderna som statsbidrag vilket förväntas ge Borås cirka 87 mkr ingår i
planeringsramen. Kommunbidraget 2017 uppgår till totalt 1 321, 4 mkr varför förändringen innebär en
nettoökning med 46,5 mkr vilket motsvarar 3,5 %.
Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnader och 1,9 % för övrigt. Sammanvägt index 2,4%.
Denna uppräkning används för prisuppräkning av interna tjänster, internhyror mm inom Borås.
Indexuppräkningen ger en ökning av kommunbidraget med 32,8 mkr. Indexökningen är kompensation
för förväntade pris- och löneökningar och påverkar ej bemanningsnivåer eller reala förändringar i
verksamheten.
INDEX
Löneökning 2,7 %:

24,3 mkr

Prisökning 1,9 %:

8,5 mkr

Anslagsökning att disponera: 32,8 mkr

Volymuppräkningen är i Borås stad mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år. Ökningen är 394 barn
fördelade på åldrarna 6-9 ökning 132 st, 10-12 ökning 175 st och 13-15 ökning 87 st. Kommunbidraget
räknas bara upp med 75% av volymökningen dvs för 296 barn och ger en kommunbidragsökning med
28,8 mkr.
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VOLYM
Anslagsminskning:
Ökat PO befintlig personal:
Internt omprioriterat/tillfört:
Ökad buffert:

15,2 mkr (Statsbidrag flyktingsituationen)
6,0 Mkr
- 18,5 mkr (Spec. nedan)
3,0 mkr

Anslagsökning att disponera.

28,8 mkr

Anpassningskrav i verksamheten:

5,7 mkr (Påverkar t ex lärartätheten)

Personalomkostnadspåslag:
Enligt SKL ökar PO-pålägget med 0,89 procentenheter. Någon särskild kompensation för denna
kostnadsökning ligger inte i KS planeringsram utan har tolkats att de skall finansierar inom anvisat
index. ovan om 2,7 % vilket ger ett personalkostnadsutrymme på 1,81 %. Det innebär en
kostnadsökning om ca 6,9 mkr totalt men då avser ca 5,6 mkr kommunbidragsfinansierad verksamhet.
Statsbidragsfinansierad verksamhet förväntas finansiera sin egen andel av PO-ökning. Enligt nu känd
information från ekonomistyrning kommer denna kostnadsökning inte täckas med kompletterande
kommunbidrag. Huruvida statsbidragen värdesäkras är också en osäkerhet. Görs inte det får hela POökningen om 6,9 mkr finansieras av kommunbidraget dvs ytterligare 1,3 mkr.
Sammanfattad effekt:
Sammantaget innebär detta en reell ökning, exklusive pris- och ökningar, av kommunbidraget med
7,6 mkr (28,8 - 15,2 - 6,0).
Internt görs omprioritering av 18,5 mkr för att kunna tillföra medel där elevökningen förväntas. Totalt
tillförs då 26,2 mkr mot 28,8 mkr enligt volymuppräkningen ovan. Cirka 2,6 mkr är ej finansierat.
Obeaktat buffertförändringen.
Av interna omprioriteringar syns en minskning av kommunbidrag till Särskolan med 1,5 mkr och att
fritidsverksamhet för särskoleelever över 12 år som Sociala omsorgsnämnden köper skall vara
balanserad. Övriga kommer i budget 2018:2 där detaljerna inom varje verksamhet läggs fast.
Interna omprioriteringar som bl. a använts när lärartätheten beräknas är:
•
•
•
•

Anpassning internt grundskolan avseende kost- och lokalvård 5 mkr.
CFL anpassning 6 mkr.
Minskning av bidrag till små skolor på små orter från 700 tkr/år till 400 tkr/år ger 3 mkr.
Administration inom grundskola minskar med 2 mkr.

Totalt 16 mkr i omprioritering inom grundskoleverksamhet.
Riktade statsbidrag:
Ritade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs
ett antagande om dess storlek för 2018 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om
bidragens fortsättning, regler mm. Bedömningen biläggs som bilaga. Totalt har de riktade statsbidragen
bedömts ligga i storleksordningen 91,5 mkr mot årets 96,1 mkr. Denna minskning ställer krav på
kostnadsanpassningar i verksamheten och påverkar beräkningen av lärartätheten. Här finns i dagsläget
ingen information om hur dessa justeras med hänsyn till förändrat PO. Frågan om statsdragens
värdeskärning och utveckling blir därmed transparent ända ner till berörd skola. Om riktade statsbidrag
inte värdesäkras kommer inte den i kap 4 angivna personaltätheten att kunna uppnås då
verksamhetsmåtten inkluderar all finansiering.
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Asylsökande:
Därutöver tillkommer elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås.
Dessa är asyl- och tillståndssökande för vilka grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos
Migrationsverket. Volymen är mycket svår att beräkna beroende på dels osäkerheten i antalet som
kommer till staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl
eller uppehållstillstånd. I detta budgetförslag har antalet asylelever uppskattats till 150 under 2018. Det
innebär i så fall en ersättning om 15 mkr. På grund av genomströmningen kommer ca 100 asylsökande
under året få beslut och bör då ingå i den ovanstående befolkningsprognosens elevökning dvs 100 av
de 394 nya Boråseleverna. Dessa elevers finansiering minskar då från Migrationsverkets 100 tkr per år,
som direkt tillfaller berörd skola, till skolans tilldelade kommunbidrag per elev.
Skolskjuts:
Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget.
Skolkostnadsutredningen från i maj 2015 konstaterade att den generösare rätten till skolskjuts som
gäller i Borås då kostade cirka 15 mkr extra, vilket är drygt 1 100 kr/elev vid 2018 års volym enligt
befolkningsprognosen. Därtill kommer tillfälligt utökad skolskjuts vid om-, till och nybyggnad av
skolor.
Lokalkostnader och kapacitetsbehov:
Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer.
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 661 kr/kvm för äldre och 1 084
kr/kvm för nybyggda skolor. Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs.
kapacitetshöjande kommer den höga hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den
demografiska utvecklingen ger en anslagsökning på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Dessa två
ekonomiska förutsättningar kommer vara svårt att hantera för dessa nya skolor och ställa ytterligt stora
krav på effektivt lokalutnyttjande dvs. färre kvm/elev.
Under och i samband med om- och tillbyggnad till kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar
från och tillbaka skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm. Dessutom i
många fall dyra extra skolskjutskostnader vilka beror på om man sätter upp tillfälliga lokaler eller väljer
att skjutsa till en evakueringsskola. Dessa kostnader förutsätts i detta budgetförslag finansierar inom
respektive projekt och inte belasta grundskolenämndens budget, dvs. ej inom det preliminära
kommunbidraget för 2018. För 2018 är det aktuellt med ombyggnad av Gånghesterskolan,
Sjömarkenskolan och Norrbyskolan.
Utökade uppdrag i budget 2017:
I budget 2017 fick Grundskolenämnden ett antal nya uppdrag utan särskild finansiering. Här framställs
begäran om kostnadskompensation i budget 2018. Avrapporterade i T1/2017.
1. Full kostnadstäckning för värdegrundsarbete med resa till Auschwitz: 300 tkr/år/5 200 kr/elev).
2. AST-projektet: 940 tkr/år
3. Obligatoriskt skolval: 1 300 tkr/år
4. Digital elevakt: 1 050 tkr/år
5. Matematikutbildning/profil: 1 100 tkr/år
För att möjliggöra skapande av särskilda utbildningsgrupper som är ett behov äskas 4,2 mkr/grupp om
7 elever. Behovet bedöms till två grupper.
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Ambitionsfrågor:
Utifrån bl. a Skolinspektionens granskningar finns behov av att värdera vad ett antal möjliga
ambitionsförändringar skulle kosta.
1. Ökning av lärartätheten i grundskolan med 0,1 kostar ca 4 mkr
2. Lärartätheten i fritidshemmen med 0,1 elev/personal kostar ca 0,6 mkr. För att öka från nivå år 2017
till riksnivås skulle kosta ca 10 mkr.
3. Löneökning pedagoger: 1 % ökning kostar ca 5 mkr
4. Den nuvarande nivån på skolskjuts över lagreglerad nivå kostar ca 15 mkr enligt Borås
skolkostnadsutredning från 2015.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Förhållningssättet finns med i befintlig verksamhetsplanering och budgetarbete. Arbete med mänskliga
rättigheter och likabehandling ingår på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar
t.ex. med likabehandling i undervisning utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar
själva samarbetet med olika organisationer och personer. Skolors och idrottshallar, omklädningsrum,
toaletter och duschmöjligheter inventeras just nu av Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas
utformning vid nybyggnation och vid renovering tas hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och
välbefinnande. Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och
möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna
den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och
normkritik.

4.4 Verksamhet 2018
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

0

0

0

Kostnad

-19 769

-19 769

-20 350

Nettokostnad

-19 769

-19 769

-20 350

0

0

0

Kostnad

-2 972

-2 972

-3 072

Nettokostnad

-2 972

-2 972

-3 072

594

594

594

Kostnad

-63 724

-63 724

-67 120

Nettokostnad

-63 130

-63 130

-66 526

2 534

2 534

2 534

Kostnad

-45 810

-45 810

-45 769

Nettokostnad

-43 276

-43 276

-43 235

Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt
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Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

108 865

108 865

106 952

Kostnad

-1 127 127

-1 127 127

-1 159 069

Nettokostnad

-1 018 262

-1 018 262

-1 052 117

41 619

41 619

39 528

Kostnad

-161 920

-161 920

-165 650

Nettokostnad

-120 301

-120 301

-126 122

1 092

1 092

1 160

-2 083

-283

-1 160

-991

809

0

0

0

0

Kostnad

-42 000

-42 000

-42 798

Nettokostnad

-42 000

-42 000

-42 798

94 139

94 139

96 947

-94 139

-94 139

-96 947

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-10 675

-10 675

-13 680

Nettokostnad

-10 675

-10 675

-13 680

248 843

248 843

247 715

Kostnad

-1 570 219

-1 568 419

-1 615 615

Nettokostnad

-1 321 376

-1 319 576

-1 367 900

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Buffert
Intäkt

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Central administration
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Den centrala administrationen utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag och nuvarande kostnadsnivå
uppräknad med index.
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Införandet av aktivt skolval kommer att kräva personal och systemstöd vilket rapporterades i
Tertialrapport 1/2017. Årskostnaden beräknas till 1,2 mkr som inte var finansierat i 2017 års
kommunbidrag varför en utökning begärs till 2018.

4.4.2 Politisk verksamhet
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Den politiska verksamheten dvs. nämnd och nämndsekreterare utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag
och nuvarande kostnadsnivå uppräknad med index.
Någon förändring eller konsekvenser bedöms inte inför 2018.

4.4.3 Förskoleklass
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Antalet elever i förskoleklass kommer att öka. Elevökningen kommer att påverka lokalbehovet
ytterligare. Redan sedan tidigare är det mycket trångt i många skolor och den här situationen riskerar att
förvärras.
Andelen elever i behov av stöd bedöms öka, vilket ökar kraven på personella resurser, till exempel för
att ge stöd för språkutveckling.
Undervisningen i förskoleklass inriktas främst mot språkutveckling, matematisk förmåga och social
utveckling. Här är det en viktig förutsättning att pedagogerna har möjlighet till planering såväl
individuellt som i grupp.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
bli oförändrad.
Inför 2018 bedöms det fortsatt vara ett ansträngt läge för att rekrytera förskollärare/lärare med rätt
utbildning. Arbetet inom KAL-gruppen bedöms ändå kunna påverka möjligheterna att rekrytera på ett
positivt sätt.
Kompetensutvecklingen kommer att bedrivas i ett samlat grepp inom förvaltningen och vara inriktad
på formativt förhållningssätt och lärande samt att förbättra undervisningen med digitala verktyg.

4.4.4 Särskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Elevantalet i grundsärskolan bedöms ligga på samma nivå som 2017. Hösten 2017 flyttar eleverna i
årskurs 7-10 från Fjärdingskolan till Bodaskolan. Denna förändring ger eleverna bättre möjligheter att
uppnå mål enligt läroplanen, såväl gällande kunskaper som socialt. Vidare skapar förändringen bättre
strukturella förutsättningar för att till exempel kunna ta emot fler elever.
Förändringar i den interna resursfördelningen bedöms kunna ge skolorna likvärdiga förutsättningar att
kunna tillgodose elevers behov, oavsett om eleven går inkluderad i grundskola eller i den särskilt
organiserade grundsärskolan.
Undervisningen är inriktad mot att uppfylla mål i läroplanen i grundsärskolan, där varje elevs
Grundskolenämnden, Budget 2018
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individuella förutsättningar är utgångspunkten för planeringen och genomförandet. Viktiga delar är att
ge eleverna helhet och sammanhang, varvid ämnena vävs samman i teman där teori och praktik varvas.

4.4.5 Grundskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Elevantalet i grundskolan ökar. Detta innebär en ytterligare ansträngd situation avseende lokalbehov.
Det är trångt i många av Borås Stads grundskolor och situationen bedöms att förvärras 2018. Detta får
som konsekvens att elever inte kan få plats i den närmsta skolan, utan kommer att placeras i skolor
längre bort. Situationen är särskilt ansträngd i årskurs 7-9.
Grundskolenämnden gav sin bild och förslag till om-, till- och nybyggnationer ställd mot
befolkningsprognosen i lokalplan 2017 som fastställdes den 14 juni 2017.
Gemensamma fokusområden är bilden av skolan, systematiskt kvalitetsarbete och relationer/processer.
Arbetet utifrån Skolinspektionens tillsyn fortsätter under 2018 för att säkra likvärdighet och kvalitet.
Andelen elever i behov av särskilt stöd bedöms öka och därmed kraven på personell bemanning och
rätt kompetens. Antalet nyanlända elever ställer stora krav på stöd i undervisningen för språkutveckling
och kompetens i svenska som andraspråk. En ytterligare tydlig tendens är att det finns relativt många
elever i de yngre åldrarna som är socialt utagerande, vilket påverkar trygghet och studiero, samt
personalens arbetsmiljö.
Det är ett ansträngt läge att rekrytera lärare med rätt behörighet. Strategiska satsningar i KAL-gruppen
bedöms kunna underlätta situationen.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
försämras från nuvarande 12,5 till 12,7.
Lokalsituationen kan riskera att omintetgöra etableringen av AST-satsningen. AST-satsningen bygger
bl. a på relativt små klasser, som i nuvarande kapacitet inte går att åstadkomma. I samma anda var
tanken att elever med särskilda behov, utan direkt närhet till skolan, skulle kunna söka sig till en AST2skola. Även detta blir svårt att åstadkomma.

4.4.6 Fritidshem
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Situationen i fritidshemmen är ansträngd. I de satsningar som tidigare gjorts på verksamheter inom
nämndens område har grundskolan prioriterats, vilket har fått negativa konsekvenser för verksamheten
i fritidshemmen. Kommunens revision, Skolinspektionens tillsyn och nationella jämförelsetal visar på
behovet av förändring.
Sammanfattningsvis framträder bristerna inom följande områden:
Lärartätheten: Jämförelsetalen för personalbemanningen ligger under riksgenomsnittet och
elevgrupperna är på en del ställen stora. Tryggheten och studieron samt kvaliteten i undervisningen
påverkas på ett negativt sätt. Utmaningen är att säkerställa förutsättningar för att kunna leva upp till
målen i läroplanen. Här är också kompetensen i verksamheten en viktig faktor.
Lokaler: I en del av skolorna saknas goda förutsättningar avseende lokaler. Det är trångt och den
pedagogiska verksamheten försvåras kraftigt.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
försämras från nuvarande 21,5 till 22,1.
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4.4.7 Korttidstillsyn LSS
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom
överenskommelse malen nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.

4.4.8 Skolskjutsar
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Kostnaderna för skolskjuts bedöms riskera bl. a beroende på att fler elever placeras i annan skola än
den närmaste.
Effekten av det fria skolvalet är inte möjligt att beräkna utan kunskap om förändrade resmönster.
Den ordinarie skolskjutsens kostnader har kunnat hållas beroende på den senaste upphandlingen.
Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt förutsätts dessa som
tidigare finansieras inom ramen för Lokalförsörjningsnämndens; LFN, projekt. Något underlag för
dessa kostnader finns inte och finansieras ej inom föreliggande budgetförslag. Hur dyrt det blir beror
främst av hur LFN löser evakueringssituationen i de olika projekten.

4.4.9 Kost och lokalvård
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperspektiv. Ett exempel på detta är att
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad.
Kostverksamheten skall under 2018 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil,
företrädesvis med en ökad andel ekologiskt, dvs. svenska och ekologiska livsmedel.
Miljöförvaltningens kommande inspektioner av städning på förskolor och skolor, samt deras tolkning
av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor, kan komma att innebära en
prövning av ambitionsnivån dvs. utökad kostnad för lokalvård, vilket i dagsläget inte inryms inom det
ekonomiska utrymmet och i föreliggande förslag till budget 2018.
Kost och lokalvård servar inte bara Grundskoleförvaltningen men för att inte ange en för hög
bruttokostnad i tabellen ovan är internhandeln inom Grundskolenämnden dvs. den interna kost och
lokalvårdsverksamhetens försäljning inom Grundskoleförvaltningen exkluderad.

4.4.10 Buffert
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Grundskolenämnden skall avsätta 1 % av årets kommunbidrag till en buffert för finansiering av
oförutsedda behov under budgetåret. Det finns risker avseende volymutveckling dvs. osäkerhet i
elevprognoser och asylsökande. Andra risker är de riktade statsbidragens utveckling.
Grundskolenämnden, Budget 2018
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5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
grundskola
varav elever i fristående skola i Borås,
åk 1-9
Kostnad för kommunal grundskola,
kr/elev
Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)
Antal Borås-elever med skolskjuts

Budget 2017

Budget 2018

11 851

11 899

1 418

1 515

88 100

88 421

12,5

12,7

3 557

3 571

I kr/elev ingår ej skolskjuts
Anslagsminskningen försämrar lärartätheten till 12,9 men interna omprioriteringar om ca 18 mkr gör att lärartätheten kan upprätthållas.

5.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

1 367

1 446

49

75

Kostnad förskoleklass hemkommun,
kr/elev

45 319

46 007

Antal elever per lärare (heltidstjänst)

21,5

21,5

Budget 2017

Budget 2018

99

105

437 130

415 726

Budget 2017

Budget 2018

4 671

4 758

Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i fristående
skola

5.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i särskola
Kostnad särskola, kr/elev

5.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i
fritidshem
Grundskolenämnden, Budget 2018
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

varav barn i fristående verksamhet

Budget 2017

Budget 2018

272

319

86

86

25 755

26 507

21,5

22,1

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och
pedagogisk omsorg, andel (%)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Antal inskrivna elever per årsarbetare

6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Fristadskolan omb, inventarier

3 000

3 000

Gånghester omb, inventarier

5 000

1 000

Norrbyskolan omb, inventarier

2 000

Erikslundskolan omb, inventarier

5 000

Sjömarken omb, inventarier

5 000

Byttorpskolan, inventarier

5 000

5 000

Erikslundskolan, inventarier

5 000

5 000

Tullenskolan, inventarier

1 000

Ny inhyrning

6 000

Kulturskolan

4 000

4 000

Daltorpskolan, inventarier

1 000

1 000

Inventarier bef skolor, reinvesteringar

1 500

500

500

500

43 500

4 500

17 500

16 500

Summa

Utgift
tom 2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

4 000
2 000
5 000
5 000

1 000
1 000

Grundskolenämnden är inne i en fas med flera ny-, om- och tillbyggnader av stadens skolor. Se även
Grundskolenämndens lokalplan 2017 fastställt 14 juni 2017. Dels för att möta förväntad demografisk
elevökning dels för att anpassa många äldre skolor som behöver uppgraderas och anpassas för hur
skolverksamheten utvecklas men också för att möjliggöra en ökad lokaleffektivitet. Dessa projekt
genererar investeringsbehov för inventarier som möbler och lös inredning och utrustning. Beloppen
kommer att uppdateras inför varje budgetår då de enskilda projekten kunnat kostnadsberäknas.
Lokalplanen hanterar nästan uteslutande hur den ökande elevvolymen kan tas emot. En utveckling av
kvalitet och förutsättningar i befintliga skolor kommer i prioritet därefter.
Då många objekt och alternativ till lokallösningar finns i LFF:s lokalplanering skapas en osäkerhet i
vilka objekt som kommer bli aktuella redan 2019. En beredskap för justeringar när olika alternativ är
utredda måste finnas både vad avser när i tid och vilka objekt/lösning som blir den slutgiltiga.
En generellt sett mer planerad och styrd hantering av reinvesteringar i befintliga skolor behöver byggas
upp. För att ge denna en förutsättning tas ett generellt reinvesteringsanslag upp om inledningsvis
500 tkr per år.
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Budget 2018:1

Bilaga 1

Statsbidrag Grundskoleförvaltningen
Budget 2017
per vht

Budget 2018
per vht

Kostn/volym
förändr

Grundskola

9 080 000

9 300 000

220 000

Lärarlönelyftet

Grundskola

14 883 000

17 200 000

2 317 000

Lågstadiesatsningen

Grundskola

24 373 000

20 700 000

-3 673 000

Skapande skola

Grundskola

819 000

1 900 000

1 081 000

Migrationsverket

Grundskola

14 246 000

14 750 000

504 000

ALF

Grundskola

13 000 000

13 000 000

0

SIS-bidrag

Grundskola

1 800 000

1 800 000

0

Skolbibliotek

Grundskola

200 000

0

-200 000

Lovskola sommarskola

Grundskola

800 000

460 000

-340 000

Läxhjälp

Grundskola

3 293 000

Papperslösa barn

Grundskola

0

200 000

200 000

Utökad undervisningstid
Grundskola
för nyanlända elever

0

700 000

700 000

Kompetensutveckling
inom specialpedagogik

Grundskola

0

70 000

70 000

Lärarlönelyftet

Förskoleklass

83 000

100 000

17 000

Intäkt från
Migrationsverket

Förskoleklass

254 000

250 000

-4 000

Lärarlönelyftet

Fritids

291 000

300 000

9 000

Fritidssatsningen

Fritids

6 700 000

4 600 000

-2 100 000

Maxtaxa

Fritids

4 829 000

4 829 000

0

Kvalitetssäkrande
åtgärder

Fritids

913 000

913 000

0

Lärarlönelyftet

Särskola

523 000

500 000

-23 000

96 087 000

91 572 000

-4 515 000

Statsbidrag

Verksamhet

Karriärtjänster

SUMMA
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Obligatoriskt skolval
Nämndens beslut

Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Urvalsprinciper för skolplacering
Allmänt
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska
göras ”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts”
(Skollagen 2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan
10 kap. 30 § första stycket).
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål
så långt det är möjligt i de kommunala skolorna. Om antalet platser på en
skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand närhetsprincipen
och om den inte kan avgöra tillämpas syskonförtur eller särskilda skäl.
Närhetsprincipen tillämpas relativt vilket innebär att kommunen får bedöma
vilka elever som har bäst rätt till en plats på en vald skola i förhållande till
andra. Syftet med den relativa närhetsprincipen är att ingen elev ska få
orimligt långt till sin skola.
Den relativa närhetsprincipen
Alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem, även om
ingen elev är garanterad en plats på den närmaste skolan. Mätning av
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd
menas den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan från
folkbokföringsadressen. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för
asylsökande utgår man från registrerad adress.
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Exempel
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2
har. Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola.

Syskonförtur och särskilda skäl
Det finns två fall då närhetsprincipen inte kan avgöra vilken elev som ska
ges företräde. Det ena är när två elever som önskar samma skola har en
försumbar skillnad i avstånd till denna. Det andra är när båda elever bor så
långt ifrån önskad skola att de båda har kortare väg till annan kommunal
skola. I det sista fallet är ju den önskade skolan inte nära hemmet och
berättigar därmed inte förtur för någon av de två.
I de fall då närhetsprincipen inte kan avgöra används syskonförtur och
särskilda skäl som urvalsprincip. Syskonförturen gäller om eleven har syskon
på samma skolenhet som under kommande läsår kommer att gå på vald
skola. Med syskon menas samtliga barn folkbokförda i samma hushåll
oavsett vårdnadshavare. Särskilda skäl kan t.ex. innebära elever som har
utsatts för allvarliga kränkningar eller att det finns anpassningar och
kompetens för en viss typ av funktionsnedsättning på en specifik skola.
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Skolval
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och
som:
• ska börja förskoleklass
• inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
• går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får
information hemskickad till sin folkbokföringsadress.
Grundskoleförvaltningen fastställer vilka datum som gäller inför varje år för
skolvalet. Sökanden som omfattas av skolvalet måste välja och rangordna tre
skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla.
Om sökanden ej kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så
placeras eleven på närmaste kommunala skola som har plats.
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickas det två
påminnelser. Om dessa inte hörsammas placeras eleven på närmaste
kommunala skola som har plats. Detta gäller dock ej förskoleklass som inte
är en obligatorisk skolform.
Grundskoleförvaltningen samverkar för närvarande med de fristående
skolorna för att se om vi kan utveckla ett samarbete kring
ansökningsproceduren.
Skolplacering vid annan tidpunkt än skolvalet
Elev som flyttar in i kommunen under läsåret gör ett skolval och ges
därefter en placering utifrån principerna ovan. Detsamma gäller elev som vill
ansöka om att byta kommunal skola inom kommunen. Enligt Skollagen (SL)
10 kap § 31 första stycket har en elev som går på en skolenhet rätt att gå
kvar på den skolenheten till sista årskursen. Detta innebär att en elev som
flyttar in inte kan tränga undan en annan elev oavsett närhetsprincipen.
Överklagande
Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av
närhetsprincipen enligt SL 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första
stycket kan inte överklagas i sak. Enligt SL 28 kap. 18 § råder
överklagandeförbud. Ett beslut om skolplacering enligt närhetsprincipen
kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap.
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kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets
laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.
Skolenheter
Huvudsakligen är Borås Stads skolenheter indelade i enheter omfattande
förskoleklass (F) t.o.m. årskurs 6 samt i skolenheter omfattande årskurs 7-9.
Inför läsåret 2017/2018 finns det dock tre skolenheter som omfattar
förskoleklass t.o.m. årskurs 9. Det är Viskaforsskolan, Särlaskolan och
Erikslundskolan. Det finns också en skolenhet, Dalsjöskolan, som omfattar
årskurs 4-9.
Enligt SL 10 kap. § 31 första stycket har elever rätt att gå kvar vid den
skolenhet som de har börjat på vilket skulle innebära att eleverna vid
Viskaforsskolan, Särlaskolan, Dalsjöskolan och Erikslundskolan inte skulle
ingå i det obligatoriska skolvalet inför årskurs 7.
För att främja likvärdigheten för eleverna i Borås Stads skolor delas dessa
skolenheter upp på två enheter vardera. Viskaforsskolan blir två skolenheter,
F-6 och 7-9, Särlaskolan blir två skolenheter F-6 och 7-9 och
Erikslundskolan blir två skolenheter F-6 och 7-9. Dalsjöskolan blir två
skolenheter 4-6 och 7-9. Den ovanstående uppdelningen möjliggör att alla
elever i Borås Stads grundskolor ingår i det obligatoriska skolvalet inför
årskurs 7.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Kostnader förknippade med administration av det obligatoriska skolvalet
finns med i Budget 2018:2. Kostnaderna uppskattas initialt till 1,3 Mkr.
Det finns anledning att tro att skolskjutskostnaderna kommer att öka i takt
med att fler elever väljer skolor längre från hemmet.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och ungdomar berörs av detta beslut då det handlar om vilka principer
som ska tillämpas vid det obligatoriska skolvalet. Rätten att välja skola
omfattar alla och syftar till att ge alla elever och föräldrar möjligheten att
styra sin framtid. Elever från olika stadsdelar och med olika familjebakgrund
kommer att göra ett aktivt val av skola, vilket kan leda till minskad
segregation.
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Då det saknas skolplatser på populära skolor i centrala delar av staden kan
aktivt skolval leda till ett ökat antal överklaganden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Borås Stads ungdomsråd har tidigare avstyrkt motionen om obligatoriskt
skolval med hänvisning till att segregationen inte kommer att minska på
längre sikt då personer som liknar varandra troligen kommer att söka sig till
varandra ändå”. Ungdomsrådet tycker också att det är oklart hur ett
obligatoriskt skolval kommer att fungera i praktiken.
Likabehandling

Införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval kan komma att minska
skolsegregationen.

Facklig samverkan

Information vid Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2017-08-22.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida
1(4)

REMISSVAR
Emil Persson Torgerson
Utredare

Datum
2017-08-22

Diarienummer
2017/GRN0122 009

Kommunstyrelsen

Motion: En trygg skola för alla
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100

Nämndens beslut

Nämnden avstår från yttrande med hänvisning till att arbete med att skapa en trygg
skola för alla redan idag pågår i enlighet med motionens intentioner.
Nämnden översänder svaret till Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Grundskolenämnden har beretts möjlighet att svara på motionen: En trygg skola för
alla. I motionen föreslår motionärerna Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD):
1. att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn hur väl
kommunikationen och återrapporteringen mellan skolenheterna och beslutande
politiker fungerar.
2. att i avsikt att säkerställa en korrekt och aktuell lägesbeskrivning, uppdra åt
grundskolenämnden att ta fram förslag på hur man ska förbättra kommunikation
och återrapportering mellan skolenheterna och beslutande politiker.
3. att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av rutiner och
incidenthantering i våra grundskolor.
4. att ge grundskolenämnden uppdraget att återkomma med förslag på hur man ska
förbättra rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.
5. att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av personalens
kompetens och utbildningsnivå på de olika skolenheterna i att förebygga och
hantera kränkande behandling.

Nämndens yttrande i sin helhet
Bakgrund
1 januari 2017 trädde en revidering av dåvarande diskrimineringslag ikraft 1. Därmed
ändrades arbetssättet för bland annat hur skolors och fritidshems arbete mot
diskriminering och kränkande behandling ska bedrivas. Exempelvis är en av
nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har
utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande
1
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Kommunstyrelsen
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det har också införts en skyldighet
att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och
sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt
krav på skriftlig dokumentation. Utifrån dessa nya regelkrav antogs under hösten
2016 nya rutiner för hur grundsärskolan, grundskolan, förskoleklass, fritidshemmet
och korttidstillsynen i Borås stad ska organisera arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling, vilka reviderades i januari 2017 2. (Besvarar: att sats 3)
Enligt det gamla regelverket ska varje likabehandlingsplan revideras en gång per år.
Även om kravet på att varje skolenhet ska ha en likabehandlingsplan tagits bort i
nuvarande diskrimineringslag har samtliga skolenheter i Borås Stad antingen redan
under vårterminen 2017, enligt nuvarande rutiner, reviderat sin ”Plan mot
diskriminering och kränkande behandling”, eller planerar att göra det inför
kommande läsårsstart 3.
I enlighet med Grundskolenämndens rutiner gällande arbete mot diskriminering och
kränkande behandling ska rektor när denne får kännedom om att ett barn upplever
sig kränkt anmäla detta omgående till huvudmannen. Inkomna uppgifter om
kränkningar anmäls till Grundskolenämnden som ett sekretessärende till
nästkommande nämndmöte. Rektor ansvarar för att anmälan omgående skickas till
områdets verksamhetsutvecklare som handlägger ärendet. Vid särskilt allvarliga
kränkningar informeras Presidet omgående. Omständigheterna kring den upplevda
kränkningen skall skyndsamt utredas. Vid återkommande signaler om kränkande
behandling skall en allsidig och grundlig utredning omedelbart genomföras.
Utredningen skall dokumenteras skriftligen. Rektor skickar dokumentationen till
Verksamhetsutvecklaren som handlägger ärendet. Detta gäller även om ärendet inte
avslutats. Utredning, åtgärder och utvärdering anmäls till Grundskolenämnden som
ett sekretessärende till nästkommande nämndmöte. (Besvarar: att sats 2)
Kontroll och ständig utveckling – en levande process
Enligt skollagen 6 kap 6§-8§ samt 10 § är det Huvudmannens uppdrag att se till att
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genomförs i enlighet med
lagen och beslutade rutiner. Processen, i enlighet med nuvarande rutin, gällande
rektorers ansvar att omgående skicka inkomna anmälaningar om kränkande
behandling av elever till huvudmannen började gälla från och med april 2017.
Huvudmannen genom utredare och verksamhetsutvecklare bedriver kontinuerligt ett
utvecklingsarbete för att förbättra flödet i denna process. Det vill säga, stötta
rektorerna med att arbeta i enlighet med rutinen samt fastställa att arbetet bedrivs
med en hög kvalité, samt då behov uppkommer revidera exempelvis
anmälningsblanketter och checklistor. (Besvarar: att sats 1 och 4)
2
3

Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Kvalitetsrapport Trygghet och Studiero 2017 Dnr: 2017/GRN0145 609

Sida
3(4)

REMISSVAR
Emil Persson Torgerson
Utredare

Datum
2017-08-22

Diarienummer
2017/GRN0122 009

Kommunstyrelsen
I Kvalitetsrapport Trygghet och Studiero 2017 4, konstaterades att resultatet från
Skolklimatundersökningen 2017 visar ett generellt högt positivt svarsresultat på
frågor gällande trygghet och studiero. Dock varierar nivåerna betydande mellan
enskilda skolenheter, vilket lett till att huvudmannen funnit att man för vissa
skolenheter, som visar ett negativt positivt resultat, genom verksamhetschef och
verksamhetsutvecklare ytterligare behöver analysera resultaten och vidta lämpliga
åtgärder. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta under höstterminen.
Med anledning av att ett flertal skolor ännu inte uppdaterat sina planer mot
diskriminering och kränkande behandling i enlighet med Grundskolenämndens
nuvarande rutiner, planerar huvudmannen att presentera ytterligare en
kvalitetsrapport i oktober 2017, där en djupare granskning av skolenheternas planer
kommer att redovisas. 5
I utvecklingsarbetet med hur grundskolan på ett bättre sätt kan arbeta förebyggande
mot diskriminering och kränkande behandling har huvudmannen funnit
nödvändigheten av att på vissa skolor utbilda elevhälsa, rektor och personal i hur det
konkreta arbetet med att åtgärda uppkomna kränkningar bör ske. Detta arbete är
under planering och kommer att påbörjas under höstterminen. (Besvarar: att sats 5)
Bedömning med förslag till beslut
Utifrån gjord redovisning föreslås Grundskolenämnden besluta:
Nämnden avstår från yttrande med hänvisning till att arbete med att skapa en trygg
skola för alla redan idag pågår i enlighet med motionens intentioner.
Nämnden översänder svaret till Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

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

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
GRUNDSKOLENÄMNDEN
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Motion: En trygg skola för alla
Sammanfattning
Skolinspektionen har under 2016 funnit stora brister på en rad grundskolor i vår kommun när
det gäller arbetet med trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
Ett omfattande förbättringsarbete på detta område krävs om Borås Stad ska leva upp till de
krav som skollagen ställer.

Bakgrund
Alltför många av våra barn känner en stor oro när de går till skolan. Många av landets barn
blir dagligen retade, mobbade eller trakasserade i skolan eller i anslutning till skolan.
Detta är naturligtvis oacceptabelt och en tragedi för de utsatta barnen, och kan få förödande
konsekvenser för de utsatta och dess omgivning.
Fram till 1 januari 2017 hade, enligt lag, skolor skyldigheten att ha en så kallad
likabehandlingsplan. Syftet med en sådan plan var att förebygga och förhindra trakasserier
och annan kränkande behandling i skolan. Syftet var att rektor, lärare och elever skulle
hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.
En skolas likabehandlingsplan skulle bl.a.innehålla kartläggning samt beskriva förebyggande
insatser och åtgärder vid kränkande behandling. Rektor var huvudansvarig för att enskilda
utredningar, uppföljning gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
följdes upp.
Förvisso gäller nya regler från och med 1 januari 2017 om aktiva åtgärder mot diskriminering,
men skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling står dock fast.
I 6:e kapitlet i skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling och dessa
regler har inte ändrats. Detta innebär att huvudmannen för en förskola, skola eller annan
verksamhet som regleras i skollagen, även fortsättningsvis är skyldig att se till att varje
verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling från barn
och elever.
Huvudmannen ska se till att åtgärder genomförs för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling.Planen mot kränkande behandling ska innehålla en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller
genomföras under det kommande året. Denna plan följs sedan upp till nästkommande år.

Nuläge
Det är därför ytterst bekymmersamt, att skolinspektionen i sin granskning under 2016 funnit
stora brister på några av Borås grundskolor. Det gäller arbetet med trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande behandling.
Uppenbart behövs ett omfattande förbättringsarbete på detta område i kommunens skolor.
Om ett sådant förbättringsarbete ska komma till stånd och få ett genomslag behövs en
analys av vilka problemen som finns. Följande frågor behöver ställas:
-Föreligger det brister i kommunikationen mellan enskilda skolenheter, förvaltningen och
ansvariga politiker? För att ha möjlighet att fatta beslut är en korrekt och aktuell
lägesbeskrivning givetvis mycket viktigt vid fattande av beslut.
-Föreligger det brister i implementering? Det är viktigt att de olika skolenheterna har de
verktyg som krävs för genomföra sin plan mot kränkande behandling. Viktigt att den enskilda
skolenhetens elevhälsoteam fungerar väl och har den kompetens som behövs.

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

- att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn hur väl kommunikationen och
återrapporteringen mellan skolenheterna och beslutande politiker fungerar.

- att i avsikt att säkerställa en korrekt och aktuell lägesbeskrivning, uppdra åt
grundskolenämnden att ta fram förslag på hur man ska förbättra kommunikation och
återrapportering mellan skolenheterna och beslutande politiker.

- att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av rutiner och incidenthantering
i våra grundskolor.

- att ge grundskolenämnden uppdraget att återkomma med förslag på hur man ska förbättra
rutiner och incidenthantering i våra grundskolor.

- att ge grundskolenämnden uppdraget att göra en översyn av personalens kompetensoch utbildningsnivå på de olika skolenheterna i att förebygga och hantera kränkande
behandling.

För Sverigedemokraterna
Leif Häggblom

Björn Qvarnström
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Särskilda undervisningsgrupper, SU-grupp, för
elever som uppvisar utagerande beteende
För en grupp elever som uppvisar psyko-sociala problem, vilket exempelvis tar sig uttryck i
utagerande beteende mot kamrater och vuxna, finns olika åtgärder eller insatser.

Uppdrag
Uppdrag från Grundskolenämnden är att utreda en uppstart av särskild undervisningsgrupp för
elev utifrån social problematik/utåtagerande beteende.

Ansvarig utredare
Lena Johansson Chef för elevhälsan.

Arbetsgrupp
Lennart Forsman, rektor Bodaskolan 7-9 och A-resurs
Catrin Hylander, rektor Bodaskolan F-6 och kommunikationsklass
Fanny Olausson, rektor Bergdalsskolan
Joakim Magnusson, rektor Ekarängskolan
Marie Nilsson, verksamhetsutvecklare
Britt-Marie Bentley, verksamhetsutvecklare
Henrik Almer, mentor

Förutsättningar
Rapport redovisas till Grundskolenämnden.

Bakgrund
Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Borås Stad påvisas allvarliga brister vad gäller
trygghet och studiero. Med anledning av det ger presidiet för Grundskolenämnden
förvaltningschef Pär Arvidsson Fäldt uppdrag att utreda behov av särskild undervisningsgrupp
för elever där skolan inte klarar att ge eleven en fungerande skolsituation i vanlig klassrumsmiljö.
Idag finns ingen kommungemensam SU-grupp för denna målgrupp.

Nuläge
Skollagen anger att skolor ska pröva omfattande åtgärder innan beslut om placering i särskild
undervisningsgrupp sker. Rektor har direkt beslutsrätt vad gäller särskilt stöd och placering i
särskild undervisningsgrupp. Huvudmannen har dock det övergripande ansvaret.
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Skollagen uttrycker tydligt att skolan ska ge kompensatoriska insatser för de elever som på ett
eller annat sätt har sämre förutsättningar att nå målen.
SKL rapport 2017 ”Olika är normen” beskriver hur kommuner som arbetat med att utveckla
inkluderande lärmiljöer ser positiva effekter på elevernas skolresultat, skolmiljön, det kollegiala
lärandet och samarbetet på skolan.
I Skolverkets rapport 405, 2014 ”Särskilda undervisningsgrupper – en studie om organisering och
användning av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan” vill Skolverket bl. a uppmärksamma kommuner och skolor på att de kommunala huvudmännen ser till att kommunens
resursfördelningssystem korresponderar med skolans författningar. Detta för att undvika att
ekonomiska avvägningar görs på bekostnad av elevens bästa. Att huvudmän och rektorer
systematiskt och kontinuerligt följer upp och utvecklar lösningar för att hantera elevers behov av
särskilt stöd. Detta ingår i författningarnas krav på kommuners och skolors systematiska
kvalitetsarbete, och är speciellt viktigt för att undvika att särskilda undervisningsgrupper
”institutionaliseras” och fortlever hur än elevunderlaget ser ut och utan att ha ett tydligt syfte och
mål för sin verksamhet.
Skolinspektionens rapport 2014:06 ”Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild
undervisningsgrupp” visar att så gott som alltid förbättras elevernas skolsituation då de blivit
placerade i särskild undervisningsgrupp. Lärartätheten är högre i de här grupperna, personalen
har dessutom specialistkompetens för att arbeta med elever i en viss typ av svårigheter. Eleverna
får tillgång till anpassade lokaler samt ökad tillgång till olika lärredskap. Det förekommer ofta att
eleverna får en – till – en undervisning, dvs. undervisning där en vuxen undervisar en elev.
Skolverkets rapport 440, 2016 ”Tillgängliga lärmiljöer – en nationell studie av skolhuvudmännens
arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning” relaterar till Skolverkets allmänna råd där
det konstateras att inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar
kan ligga till grund för bedömningen att en elevs behov kan tillgodoses i en annan
undervisningsgrupp än den ordinarie. Det handlar enligt de allmänna råden om elever med en
mer komplex problematik, där försök till åtgärder inom ordinarie klassens ram inte har gett
förväntat resultat. I Skolverkets intervjuer framkommer att det finns risker med att eleverna som
placeras i särskilda undervisningsgrupper kan förstärka negativa beteenden genom att eleverna
påverkar varandra.
Strategidokumentet Bildningsstaden Borås, vilket omfattar all utbildningsverksamhet i Borås Stad,
uttrycker att ett tydligt inkluderingsperspektiv ska genomsyra all pedagogisk verksamhet.
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Slutrapporten från AST-projektet i Borås Stad 2016 beskriver effekter på skolor som skapat en
flexibel organisation och där all personal fått kompetensutveckling kring elever med NPFproblematik. Gymnasiebehörigheten för samtliga elever på dessa skolor var mellan 95-99%.
Samarbetet ökade på skolorna och det blev en ökad förståelse för att anpassa lärmiljön till elevers
behov och förmågor.
I Grundskoleförvaltningen pågår två utredningar som handlar om elever som utmanar skolan.
Den ena handlar om rektors ledarskap och elevhälsans stöd till skolan. Den andra handlar om
lärares ledarskap och elevers delaktighet. Skolorna i Borås står inför utmaningen att öka
tillgängligheten i lärmiljön. Det finns dock goda exempel på skolor som systematiskt driver
skolutveckling för ökad tillgänglighet och ökad måluppfyllelse. I en skola med inkluderande
lärmiljö finns en samsyn kring undervisning som omfattas av all personal där kollegialt lärande,
kompetensutveckling och anpassningar i undervisning är centrala inslag.
Det finns i Borås Stad två kommungemensamma SU-grupper, A-resursen tar emot elever med
extraordinära behov inom AST- autismspektrumtillstånd. Där finns 5-7 platser. Det påtalas
emellanåt att det också finns ett behov för yngre elever med autism. Kommunikationsklasserna
tar emot elever med generell språkstörning. Där finns 35-37 platser för F-9. För dessa grupper
finns rutiner som beskriver målgruppen och hur antagningsförfarandet går till.
Rapporterna från skolinspektionens tillsyn i Borås 2016 visar att skolornas arbete med trygghet
och studiero brister. Det finns både yngre och äldre elever som stör och förstör
undervisningsmiljön för övriga elever. Skolorna behöver systematiskt utveckla lärmiljöerna för att
komma tillrätta med bristerna. Några elever har stora behov och skolan behöver sätta in särskilt
stöd i olika former. Vissa skolor har så kallade Flexenheter där elever kan få anpassad
undervisning efter behov. Hur mycket eller hur länge insatserna pågår varierar från elev till elev.
Några skolor har särskild undervisningsgrupp för elever som behöver det. Orsakerna till att elever
får särskilt stöd i dessa former utreds och beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram. Det kan handla
om kognitiva svårigheter och/eller sociala svårigheter.

Syfte med utredningen
Utredningen syftar till att undersöka om det finns behov av ytterligare kommungemensamma
SU-grupper. Diskussioner förs i utredningsgruppen vilka elever det kan handla om. Målgruppen
för denna utredning är elever som uppvisar psyko-sociala problem som exempelvis tar sig uttryck
i utagerande beteende mot kamrater och vuxna. Dessa elevers beteende påverkar skolmiljön så
negativt att förutsättningarna för dem själva och deras klasskamrater att tillgodogöra sig
undervisning blir starkt begränsad. Detta kan få till följd att elever riskerar att få stora problem att
3
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nå gymnasiebehörighet. Uppskattningsvis finns det 1-2 elever per skola, ca 40-80 elever, som har
behov av enskild undervisning eller särskild undervisningsgrupp. Skolorna organiserar oftast detta
för dessa elever men för ett fåtal finns det ett behov av kommungemensam SU-grupp.
En annan grupp elever som uppmärksammades i utredningsarbetet som BS behöver ta ett
gemensamt grepp kring är elever som har mkt stor skolfrånvaro eller är så kallad hemmasittare.
Uppskattningsvis finns minst en elev på varje skola som inte kommer till skolan, minst 40 elever.
Ytterligare en grupp som denna utredning ser behov av insatser för är elever med
droganvändning och kriminalitet men för dessa behövs andra typer av insatser än SU-grupper
Samverkan med andra aktörer som IFO och BUP är ofta nödvändigt. Men eftersom det rör sig
om frivilliga insatser blir det ofta så att skolan är den verksamhet som bär problemet.
Under våren 2017 har Borås stad organiserat en central antagningsgrupp som stöd till rektorer för
SU-grupperna. Rutiner för hur stödet ska se ut håller på att tas fram och prövas.

Fortsatt arbete- utredningens slutsatser
Utredningens slutsatser är att det viktigaste för att placeringen i särskild undervisningsgrupp
utifrån social problematik/utåtagerande beteende ska fungera är att rätt förutsättningar ges för
undervisningen i den särskilda undervisningsgruppen.
Exempel på sådana förutsättningar är lämplig lokal, rätt kompetens i personalgrupp som ansvarar
för undervisningen, samverkan med socialtjänst och fungerande sammansättning av elever i
gruppen.
Eftersom placeringen i särskild undervisningsgrupp inte innebär att eleven byter skolenhet eller
rektor blir det viktigt oavsett var den särskilda undervisningsgruppen kommer att ha sina lokaler
att rektor ser till att elevens placering begränsas i förhållande till elevens individuella behov av
särskilt stöd, både när det gäller tid över dagen och den tidsperiod placeringen omfattar. Det är
viktigt att eleven får delta i den ordinarie undervisningen utifrån elevens förutsättningar och vad
som är bäst för eleven.
Rektor vid elevens hemskola ansvarar för att:
•
•

Beslutet om placeringen i särskild undervisningsgrupp föregås av en utredning av elevens
behov av särskilt stöd.
Beslutet om placeringen dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det ska framgå vilka
stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
4
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Samråd sker med eleven och elevens vårdnadshavare med beaktande av bestämmelsen
om särskild hänsyn till barnets bästa (skollagens 1 kap. 10§)
Elevens behov av särskilt stöd tillgodoses skyndsamt, vilket inte är förenligt med att
elever ställs i kö till särskilda undervisningsgrupper.

Utredningen menar att det finns två huvudalternativ att välja mellan:
1. Rektor vid hemskolan placerar elev i särskild undervisningsgrupp vid hemskolan.
2. Elev placeras i särskild undervisningsgrupp vid den skola som Borås stad utsett till att
ansvara för att tillhandahålla denna typ av särskild undervisningsgrupp.
Fördelar med alternativ 1 är att det blir enklare att tillgodose lösningar för den enskilde eleven
utifrån styrdokumenten.
Det som kan vara problematiskt med detta alternativ är att hitta lokal för undervisningsgruppen
och att tillgodose behovet av kompetent personal.
Fördelar med alternativ 2 är att det går att samla kompetent personal vid några skolor och att de
skolor som utses att tillhandahålla den särskilda undervisningsgruppen troligtvis har lämpliga
lokaler.
Alternativ 1 förutsätter att rektor kan söka tilläggsbelopp för elever med dessa behov.
Det som alternativ 2 för med sig är att antagningsgruppen ansvarar för samordning för
placeringen av elev i resp. grupp. Gruppen måste säkerställa att processen gått rätt till samt ha
kunskap om hur situationen ser ut vid de olika skolornas undervisningsgrupper. Sedan föreslås
rektor på hemskolan lämplig placering av eleven som hen sedan beslutar om.
Det som kan vara problematiskt med alternativ 2 är att det kan vara svårt att lösa kopplingen till
elevens ordinarie klass. Vidare blir det viktigt att gruppsammansättningen fungerar liksom att
åldersspannet på elevgruppen är hanterbart.
När eleven erbjuds placering i kommungemensam SU- grupp finns en möjlighet att
vårdnadshavaren önskar att eleven skrivs in på den skola där SU-gruppen finns. Detta ger
fördelar då eleven får sin undervisning på en och samma skola.
När tiden i SU-gruppen är slut ges eleven möjlighet att komma tillbaka till sin ursprungliga skola
om elev och vårdnadshavare önskar det.
5
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UTREDNING
Grundskolenämnden
Handläggare
Lena Johansson

Datum

2017-08-22

Diarienummer

2017/GRN0157 001

Grundskolenämnden

Under speciella omständigheter kan huvudmannen i enlighet med skollagens 10 kap 30§ placera
en elev vid annan skolenhet och frångå vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Denna bestämmelse ska kunna tillämpas då alla
andra möjligheter att åstadkomma en lösning på problemet är uttömda. Det är
grundskolenämnden som fattar ett sådant beslut. Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd.

Utredningens tankar om förutsättningar för kommungemensam SUgrupp
Målgrupp: Elever åk 1-9
Antal grupper
- 2 grupper för yngre 4-6 elever/grupp
- 1 grupp för äldre 4-6 elever/grupp
Bemanning:
Skoltid:
2 Lärare/grupp med behörighet med erfarenhet och lämplighet
1 Socialpedagog eller socionom/grupp med erfarenhet och lämplighet
1 Fritidspedagog/grupp med erfarenhet och lämplighet
Handledning av psykolog med erfarenhet och lämplighet
Förstärkt elevhälsa med SYV
Fritidshem:
1 Fritidspedagog
Lokaler:
Lokal som kan erbjuda både enskild undervisning och möjlighet till gruppsamvaro
Äldre elevers lokaler ligger lämpligt i närhet till skola
Yngre elevers lokaler i anknytning till skolbyggnad

6
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UTREDNING
Grundskolenämnden
Handläggare
Lena Johansson

Datum

2017-08-22

Diarienummer

2017/GRN0157 001

Grundskolenämnden

Övrigt att beakta
Skolskjutsar till SU-grupp
Nödvändigt att elever som är inskrivna på fritidshem får en välfungerande verksamhet
Elever med fritidshemsplacering vid hemskolan behöver skolskjuts.
Fritidshemsverksamhet är lagstadgat för yngre elever. För äldre elever kan det finnas behov av
stöd från socialtjänst eller LSS.
Samverkan med andra aktörer är nödvändigt.
Minibuss kan behövas för att underlätta transporter.
Antagningsgrupp med rutiner och kriterier för målgruppen.
När eleven börjar i SU-gruppen planeras för att eleven ska återgå till skolan i samverkan med
skolan eleven ska återgå till.

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att starta en SU-grupp för yngre elever senast ht-18. Arbetet utvärderas efter 1
år innan ev fler grupper startas upp.
Arbetsgruppen för utredningen gör en kartläggning av behovet av SU-grupp.
Arbetsgruppen utser lämplig skola, tar fram nödvändiga rutiner och startar processen med
rekrytering.

Beräknad kostnad för en grupp 3,4 milj. kr exklusive lokalkostnader
Se bilaga 2
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UTREDNING
Grundskolenämnden
Handläggare
Lena Johansson

Datum

2017-08-22

Diarienummer

2017/GRN0157 001

Grundskolenämnden

Bilaga 1
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Stöd i form av extra anpassningar
5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov,
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456).

Tillämpningsområde för bestämmelser om särskilt stöd
6 § Bestämmelserna i 7-12 §§ gäller endast i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Lag
(2015:246).

Omfattning och elevgrupp
7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som
komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om
inte annat följer av denna lag eller annan författning.

Åtgärdsprogram
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska
behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå
när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen
respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett
åtgärdsprogram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan
elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte
överlåta sin beslutanderätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som
rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska
utarbetas. Lag (2014:456).
8
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UTREDNING
Grundskolenämnden
Handläggare
Lena Johansson

Datum

2017-08-22

Diarienummer

2017/GRN0157 001

Grundskolenämnden

Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer
10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda
stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås.
Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en
annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.
Anpassad studiegång
12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut
enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för
utbildningen (anpassad studiegång).
Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är
möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.

9

Sida
10(10)

UTREDNING
Grundskolenämnden
Handläggare
Lena Johansson

Datum

Diarienummer

2017-08-22

2017/GRN0157 001

Grundskolenämnden

Bilaga 2
Särskild undervisningsgrupp socio-emotionella
behov
Administration, grundskola
kr
64100
Användarkonton
1 000
Friskvård
750
Försäkring
1 000
Kontorsmaterial
5 000
Löneadministration
1 379
Lönekostnader (budget)
306 549
Personalutv o personalvård
11 000
Telefon
3 000

0,50

Fritidspedagog
Användarkonton
Friskvård
Löneadministration
Lönekostnader (budget)
Personalutv o personalvård
Läromedel och utrustning
64810
Böcker, tidningar, undervisn material
Serviceavtal - kopieringsutrustning
Undervisning, grundskola
64600
Användarkonton
Drivmedel
Friskvård
Handledning
Leasing bil
Löneadministration
Lönekostnader (budget)
Personalutv o personalvård
Telefoner
Totalsumma

2 000
1 500
1 816
505 770
3 000

1,00

99 000
6 000

7 260
6 000
5 445
52 000
55 000
9 186
2 227 242
42 000
6 000
3 358 898

4,00

5,50
10

Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare

Sida
1(2)

BESLUT
2017-08-22

Dnr 2016/GRN0041 009

Magnus af Klint
Ekonomichef GRF
Lokalförsörjningsnämnden

Godkännande av anslagsframställan
för om- och tillbyggnation av
Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1,
507 70 Gånghester 23:21 Toarp
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan, för om
och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 507 70
Gånghester 23:21 Toarp.
2. Översända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen och
Lokalförsörjningsnämnden.
Yttrande i sin helhet
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslog den 19 maj 2017 att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker
förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan
avseende om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1,
507 70 Gånghester, 23:21 Toarp. Investeringsutgiften beräknas till
105 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
I samband med denna etablering lämnas paviljonger som i dag används
för undervisning och fritidsverksamhet.
Kommunstyrelsen har den 12 juni 2017 beslutat, under förutsättning att
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 105 000 000 kr avseende om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag den 19 maj
2017.

2

Ekonomiska effekter för GRN:
Hyresförändring för GRN
Ny hyra
Befintlig hyra
Avgående hyra för lokaler som lämnas
Netto Hyresförändring

År 2019
5 170 680 kr
-1 501 131 kr
-483 811 kr
3 185 738 kr

Detta innebär att GRN behöver reservera ytterligare 3,2 mkr i hyresmedel i budget 2019. Lokalutnyttjandet i LFN:s förslag med 12,55
kvm/elev behöver bearbetas för att kunna finansiera den ökade hyreskostnaden. LFN har angett 380 elever medan förvaltningen arbetar utifrån 400 elever. Elevökningen i skolan blir cirka 200 elever som bidrar
till finansiering av hyresökningen.
Samverkan
Information på FSG 2017-08-22.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare

2017-08-22
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Dnr 2017/GRN0167 214

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Ändring av detaljplan för
Hulta, Hultalund 3, Borås Stad
BN 2014-1042

Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker svar på remiss: Ändring av detaljplan för
Hulta, Hultalund 3 och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för
detaljplan för Hulta, Hultalund 3. Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan
som möjliggör Hultas förtätning med fler bostäder. I övrigt har nämnden
inget att erinra mot planförslaget. Nämnden vill lämna synpunkter som
avser behov av fler skolplatser inom Hulta/Ekarängen i ett växande Borås
samt behov av en tomt för ny aktivitetsplats för barn och ungdomar nära
Ekarängskolan.
Nämnden vill lyfta behov av fler klasser och om- eller tillbyggnad av
Ekarängskolan i samband med kommande planprojekt då skolan inte har
planerad kapacitet för fler elever. I lokalresursplanen planeras
kapacitetshöjande åtgärder senast 2021 vilket skapar 50 nya skolplatser (det
kommer att finnas totalt 400 skolplatser).
Nämnden vill även passa på att lyfta behov av tomt för ny aktivitetsplats då
aktivitetsplatsen för barn och ungdomar på Hulta/Ekarängen avvecklades i
samband med detaljplanen för ny förskola. Möjlig tomt nära skolan ligger
utanför den aktuella detaljplanen men skapar förutsättningar, tillsammans
med den föreslagna detaljplanen, för en bättre boendemiljö på Hulta.
Bakgrund
Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan möjliggöra en
byggnation av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3. Planområdet ligger
på Hulta i närheten av Hultasjörondellen, utmed Hultalidgatan och
Hultabackegatan. Planområdets storlek är 750 kvm. Marken i området är i
privat ägo.

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
Adriana Waris
Utredare

2017-08-22
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Dnr 2017/GRN0167 214

Samhällsbyggnadsnämnden

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-08-22.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3
Granskning

BN 2014-1042

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 8 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan
möjliggöra en byggnation av ett mindre flerbostadshus på
Hultalund 3.

Planområde

Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen,
utmed Hultalidgatan och Hultabackegatan. Planområdets
storlek är 750 m2 . Marken i området är i privat ägo.

Den 22 september 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 10
oktober – 20 november, 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Planbestämmelser
De ursprungliga planhandlingarna, P266, som vann laga
kraft 1960-12-30 ska läsas tillsammans med denna handling:
Ändring av detaljplan för Hultalund 3, BN2014-1042.

Gällande detaljplan för området är ”Stadsplan för del av
stadsdelen Hulta i Borås (södra delen)”, från oktober 1957. Den
anger att marken får bebyggas med bostadsändamål men hela
fastigheten Hultalund 3 består av prickmark, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.

Bestämmelserna som inte tillåter byggnation på del
av gällande detaljplan upphävs inom det aktualiserade
planområdet. En bestämmelse om huvudbyggnadens och
komplementbyggnadens avstånd från fastighetsgränsen har
lagts till. Det finns också bestämmelser som reglerar utformning av takkupor. Detta ger möjlighet att bygga ett mindre
flerbostadshus med ca 7 lägenheter.

Kommunala beslut

Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

Gällande detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-22 att ge
Samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked samt att
planavtal ska upprättas.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planändringen innebär att mark som anses lämplig för
känslig markanvändning utnyttjas på ett effektivt sätt. Planen
resulterar i att mer bostäder skapas på en plats med god
försörjning av infrastruktur och bidrar därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för Borås Stads mål om
att bygga för en hållbar utveckling.

4. Bebyggelse
Solstudie

Inför granskningen har en solstudie gjorts enligt ny reviderad
plan. Solstudien redovisar två tidpunkter på dygnet vid två
olika tillfällen under året: vår/höstdagjämning.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader under
för/eftermiddag vid vår/höstdagjämning.
Översiktskarta
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Hö
gag
ä rd
tan
sg a

Mars/Sept kl. 08.00

g
ke
ac
b
lta
Hu

n
ata

Juni kl. 08.00

Mars/Sept kl. 12.00

Juni kl. 12.00

Mars/Sept kl. 16.00

Juni kl. 16.00

Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befintliga träd som redan
finns på platsen.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan
synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt eftersom 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.
Om inga synpunkter av vikt inkommer under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden
för antagande.
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Plankarta
Ändring av detaljplan
Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Planområdet är innanför plangränsen.
Gränser

Plangräns

Användning av mark och vatten
B - Bostäder
Egenskapsbestämmelser
e1 - Begränsning av att marken inte får bebyggas
upphävs.

e35 - högsta exploateringsgrad i procent per fastighetsarea.
I - Högsta antal våningar.
Huvudbyggnad får inte uppföras närmare än 4 meter
från fastighetsgränsen. Komplementbyggnad får inte
uppföras närmare än 4 meter från gata eller närmare
än 1 meter från grannfastighet. Vind får inredas.
Takkupor får finnas med en maximal bredd som utgör
en fjärdedel av fasadbredden.

B II
e35

e1

Störningsskydd
I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid
fasad överskrider riktvärdet 55 dBA ska minst hälften
av bostadsrummen vara vända mot en fasadsida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad skall ha tillgång till
uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Ändring av detaljplan för Hulta

Granskningshandling

Hulta, Hultalund 3

Beslutsdatum

Borås Stad, Västra Götalands län

2017-06-29

Inst.

Samråd

2016-09-08

DEL.

Granskning

Antagande

Tillägg upprättat 2017-06-08

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Illustrationskarta

Afshin Ghafoori
Planarkitekt

BN 2014-1042

Teckenförklaring
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen
av planförslagets innebörd. Den visar ett möjligt
sätt att bebygga området enligt bestämmelserna på
plankartan.Den har ingen rättsvärkan.

Plangräns
Ny byggnation
Träd
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 6 juni 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
8 september 2016 har ägt rum under tiden 10 oktober – 20
november 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
10 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer
har ändrats för att medge ytterligare byggrätt. Yttrandena
har lett till att detaljplanen har reviderats vilket framgår av
kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan.

Yttranden från remisspart

5

S1 Kommunstyrelsen	

5

S2 Länsstyrelsen	

5

S3 Tekniska nämnden

6

S4 Miljö- och konsumentnämnden

6

S5 Borås Elnät	

6

S6 Lantmäterimyndigheten

6

S7 Kulturnämnden	

6

S8 Räddningstjänsten	

6

S9 Hyresgästföreningen

6

S10 TeliaSonera Skanova

6

2. Yttranden från sakägare

6

S11 Fastighetsägare till Hultalund 1 

6

S12 Fastighetsägare till Hultalund 2 
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Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:

Den 22 september 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 10
oktober – 20 november 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

»»

Yttranden från remisspart

»»

Plankartan är ändrad gällande antal våningar. Antal
våningar som tillåts är två med inredd vind
Plankartan är uppdaterad gällande bestämmelser om
störningskydd.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning

Ansökan om planbesked inkom 2014-06-25. Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att pröva möjligheterna att ändra i detaljplan. Uppmaningen
grundade sig på att fastighetsägaren inkom med en ansökan
om planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-22 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ändring av detaljplan och att meddela sökanden om positivt
planbesked samt att planavtal ska upprättas.

DETALJPLAN

S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är positiv till en ändring av detaljplan som
möjliggör fler bostäder. I övrigt har Kommunstyrelsen inget
att erinera mot planförslaget.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen konstaterar att ändring av detaljplan genom
en tilläggsplan inte är förenligt med PBL enligt Boverkets
tolkning. En ändring av detaljplanen kan inte göras i separata
handlingar. Ändringen får göras i de ursprungliga handlingarna där ändringarna tydligt framgår. Det får bara finnas en
plankarta. Konsekvenserna för den tillkommande byggrätten
för bostadsändamål i planen behöver beskrivas.

Kommentar
För att ändringen av planen ska vara tydlig för allmänheten
samt kostnadseffektiv och tidseffektiv väljer vi att inte följa
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Boverkets tolkning och behåller handlingsformatet. Handlingen läser man tillsammans med de ursprungliga handlingarna vilket innebär att det finns en plankarta för ett område.
Handlingens namn ändras dock från Tillägg av detaljplan till
Ändring av detaljplan.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning
av konsekvenserna för den tillkommande byggrätten för
bostadsändamål under punkten ”Hållbar utveckling”.

S3 Tekniska nämnden

S7 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker tillägg till detaljplan för Hulta,
Hultalund 3, Borås Stad. Kulturnämnden har för övrigt inga
invändningar mot ändring av detaljplan.

S8 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inga invändningar mot ändring av
detaljplan.

S9 Hyresgästföreningen

Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till
detaljplan och tillstyrker detsamma.

Hyresgästföreningen tycker att det är mycket behövligt att
det byggs fler bostäder i Borås, då företrädesvis hyresrätter. I
övrigt finns inga invändningar mot ändring av detaljplan.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Kommentar

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget med
förbehåll att planbestämmelsen om bullernivåer läggs till i
plankartan. Miljöförvaltningen har under plangruppsarbetet
framfört önskemål om en bullerutredning under förutsättning att bebyggelsen överstiger 3 våningar.

Kommentar

Planbeskrivningen och plankartan har uppdaterats vad avser
antal våningar och bestämmelser om störningskydd.

S5 Borås Elnät

Flytt av elservisen till Hultalund 1 bekostas av exploatören. I
övrigt inga invändningar mot ändring av detaljplan.

S6 Lantmäterimyndigheten

Lantmäteriet bedömer med hänsyn till Boverkets allmänna
råd om att en tilläggsplan som ska läsas tillsammans med
ursprungsplanen inte är möjlig.
Plankartan och dess bestämmelser är bristfälligt utformade
och skapar en brist i tydlighet. De bestämmelser som ska
gälla för planområdet bör vara tydligt redovisade i en ny
plankarta. I den nya kartan skulle det innebära en redovisning av kvartersmark för bostadsbebyggelse med bestämmelserna BIII och e35.
Hultalund 1 och 2 är i dag bebyggda med friliggande
bostadshus. Lantmäteriet föreslår en utvidgning av planområdet som innefattar hela kvarteret. Detta för att få en
överenstämmelse med gällande förhållanden.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelse om upplåtelseform inte är att föredra men att exploatören informeras om Hyresgästföreningens önskemål om fler
hyresrätter.

S10 TeliaSonera Skanova

TeliaSonera Skanova har inga invändningar mot ändring av
detaljplan.

2. Yttranden från sakägare
S11 Fastighetsägare, Hultalund 1

Ägaren till fastigheten Hultalund 1 har invändningar mot
föreslagen bebyggelse. Föreslagen bebyggelse anses vara för
hög vilket förhindrar ljusinsläpp på gård och vistelseyta.
Däremot finns inga invändningar mot att ett friliggande
permanentbostad uppförs på marken.
Ett större flerbostadshus innebär även att den idag påfrestande situationen gällande parkeringsplatser ytterligare
belastas med ytterligare fordon.

Kommentar

Planbeskrivningen och plankartan har ändrats och sänkts
gällande antal våningar och därmed även byggnads/nockhöjd. Bebyggelsen anses därför mer anpassad till inkomna
synpunkter från berörda sakägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att exploateringen medför ett ökat parkeringsbehov som anses acceptabel till förhållande av den övergripande samhällsnyttan.

Se kommentar till Länsstyrelsen.
Utvidgning av planområdet skulle innebära fördröjning av
planprocessen därför behålls nuvarande planområdesgräns.
Planbeskrivningen och plankartan har uppdaterats gällande
användningsbestämmelse av kvartersmark samt exploateringsgrad.
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S12 Fastighetsägare, Hultalund 2

Ägaren till fastigheten Hultalund 2 har invändningar mot
förslagen bebyggelse. Förslagen bebyggelse anses vara för
hög vilket förhindrar ljusinsläpp på gård och vistelseyta/
balkong.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ett större flerbostadshus innebär att den svåra parkeringssituationen på hultabackegatan ytterligare försvåras.

Kommentar

Se kommentar till S11, fastighetsägare till Hultalund 1.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		
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Afshin Ghafoori
Planarkitekt
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Dnr 2017/GRN0168 214

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Detaljplan för Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 – Räfseryd
BN 2017:804

Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker svar på remiss: Detaljplan för Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 – Räfseryd och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remiss: Granskning för
detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24. Grundskolenämnden tillstyrker
detaljplan som möjliggör Tosseryds förtätning med fler bostäder och
verksamheter. Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att
erinra mot planförslaget. Nämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång
till skolplatser på Sjöbo.
Behov av skolplatser på Sjöbo ökar. Fler skollokaler kommer att behövas i
takt med att Norra Sjöbo, Sjöbo Ängar och Tosseryd blir bebyggda.
Området Sjöbo har två skolor; Sjöboskolan och Erikslundskolan. Skolorna i
området har ett högt elevtryck. För att kunna möta elevströmmarna måste
området öka sin lokalkapacitet för att kunna ge alla elever en grundskoleplats. Enligt nämndens lokalresursplan planeras kapacitetshöjande åtgärder
på Erikslundskolan för att möta befolkningsutveckling. Om- och utbyggnad
av Erikslundskolan är inplanerad senast 2020, vilket ska skapa cirka 200 nya
skolplatser. Sjöboskolan har i dagsläget inga särskilda behov av
lokalanpassningar fram till 2020.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 460 bostäder
och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom
planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med lokaler i
bottenvåningarna på närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att
möjliggöra en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
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Dnr 2017/GRN0168 214

Samhällsbyggnadsnämnden

vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg
42.
Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Tosseryd,
mellan riksväg 42 och Räfserydsskogen. Avståndet till Öresjö är drygt 700
meter och till Borås centrum cirka 5,5 km.
Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har minst antal
invånare men som har störts möjlighet att växa.
I detaljplanen föreslås att dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42
stängs av för biltrafik på grund av säkerhetsrisk och ersätts med en ny
huvudgata genom planområdet som ansluter till riksvägen vid en ny
cirkulationsplats - Långestedsrondellen i södra delen av området. Utmed
Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg.
Tosserydsvägen kommer i sin nya sträckning fortsatt att vara tillfartsväg för
befintliga bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att vara
enskild i form av en gemensamhetsanläggning.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-08-22.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Dp

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl. - Räfseryd
Samråd

BN 2017-804

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd.
Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan
uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av
t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt
flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m.
kommer att studeras vidare inför granskning av detaljplanen.
Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så
här långt att utveckla ett område i nära samklang och med
hänsyn till naturen och den befintliga lantliga karaktären som
finns i området idag.
Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås att
stängas av för biltrafik på grund av säkerhetsrisk och ersättas
med en ny huvudgata genom planområdet som ansluter till
riksvägen vid en ny cirkulationsplats - Långestedsrondellen i
södra delen av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg. Tosserydsvägen kommer
i sin nya sträckning fortsatt att vara tillfartsväg för befintliga
bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att
vara enskild i form av en gemensamhetsanläggning.
Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa.
Enligt Borås Stads Vision 2025 ska befintliga boendemiljöer
förtätas och staden strävar efter att tredubbla antalet invånare.
Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 30 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets mitt föreslås även en
mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på
närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra
en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg 42.

Planområde

Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om
samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen.
Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås
centrum ca 5,5 km. Området består till stor del av skog och
ängsmark med gles bebyggelse. Planområdet utgörs av fem
fastigheter där 2:25, 2:11 och 2:10 ägs av privatpersoner,
Torpa-Sjöbo 2:24 av aktuell exploatör respektive 2:2 av
kommunen. Planområdet omfattar cirka 12,5 ha.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
för etapp 1 är beräknad till 2019.

Process

Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:
»

Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt
fördjupade studier av gatuutformningar, skötsel samt
frågor kopplade till befintlig vägsamfällighet.

»

Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats, tillståndsprövning
då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.

»

Bullerutredningen för att mer ingående studera erforderliga lägenhetslösningar och gårdar.

»

Dagvattenutredningen för att studera erforderliga åtgär
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten.
Avsikten är också att vidare studera hur dagvattenlösningar kan utformas för att berika miljön i området.

»

Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanläggningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp,
värme, el, tele och fibernät.

»

Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet
samt behov av och lämplig placering av återvinningsstationer.

»

Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och
finansiering, marköverlåtelser, ledningsomläggningar
m.m samt fortsatta avstämningar med boende i området
respektive vägföreningen.

Gällande detaljplan

Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För
en liten del av den sydvästra delen av planområdet gäller plan
P1146 som vann laga kraft 2010-07-01. Genomförandetiden
på tio år har nyligen gått ut. Den gällande planen anger Natur
och Genomfart för de berörda delarna.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4

3 kvartalet 2017
2 kvartalet 2018
4 kvartalet 2018
1 kvartalet 2019
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Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum.

Fastighetskarta

Öresjö

Riksväg 42

Skogsryds
restaurang

ÖSS
Rodklubb

Sjöbo
badplats

Älvsborgsbanan

Skala 1:50000

Klätterväg
Industriområde

Stora
Tosserydssjön

Lilla
Tosserydssjön

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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Övergiven bebyggelse sydväst om planområdet. Fastighet 2:11.

Befintlig bebyggelse längs riksväg 42.

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av en
gårdsfastighet som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. Av
dessa byggnader föreslås kontorsvillan rivas för att lämna
plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse behålls.
Nordost om området finns samhället Tosseryd.

Ny bebyggelse

Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelsegrupper åtskiljda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt
möjliggör detaljplanen 350-400 lägenheter och cirka 60
enfamiljshus.
Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förutsättningar respektive möjligheten till att skapa attraktiva
bostäder nära naturen och vissa med utsikt över området
och Öresjö. Bland annat har de högsta naturvärdena i norr
respektive söder undanhållits från ny bebyggelse och likaså
ett skogsparti i områdets mitt där fornlämningar respektive
ett antal äldre lövträd och ekar står.

Väster om den nya föreslagna sträckningen av Tosserydsvägen föreslås bebyggelsen placeras i grupper kring en gemensam bostadsgård. Karaktären är lantlig med mindre och
byggnadsvolymer som skapar ett gemensamt grönt gårdsrum
mot vilken entréer är vända. Strukturen ger samtidigt möjlighet till att avskärma buller från riksvägen väster om området.
Öster om nya Tosserydsvägen är strukturen och byggnadsvolymerna mer varierade. I nordöstra delen, som är flackare,
föreslås radhus, punkthus och lameller inplacerade tätt
omgiven av grönska, medan i södra delen är höjdskillnaderna
större och radhus och lameller föreslås placeras i suterräng
utmed branterna.
I mitten av planområdet föreslåsen något högre och tätare
exploatering kring en lokal centrumpunkt som utvecklas
som torg på ömse sidor av Tosserydsvägen. Kvarteret på
östra sidan inrymmer här ett något högre punkthus som
markerar platsen och i bottenvåningarna inryms lokaler för
mindre centrumverksamhet. I samma kvarter föreslås även
en förskola kunna inrymmas.

Planområdet sett från sydväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer. Gröna pilar illustrerar principen
om ett par större grönstråk genom området, som sparas ut och förstärks.
DETALJPLAN
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Landskapsbild och gestaltning

Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga
bebyggelsetypologier, material mm kommer att studeras
vidare inför granskning av detaljplanen. Utgångspunkten för
samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt att utveckla
ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och
den befintliga lantliga karaktären som finns i området idag.
Detta föreslås bl.a. ske genom att tydliga grönstråk sparas
ut för att inte skapa för stora sammanhängande bebyggelsegrupper och för att samtidigt skapa öppna och tillgängliga
passager och platser för såväl boende och besökare respektive
växter och djur. Genom att spara ut höjdpartier, befintliga
bäckområden och våtmarker samt genom att skapa sammanhängande gröna stråk och platser får områdets starkaste
karaktärsdrag fortsatt vara det dominerande i landskapsbilden. Till detta angreppssätt hör samtidigt att bebyggelsen
bör placeras varsamt i terrängen och att befintlig vegetation
sparas ut och förstärkas för att med tiden låta naturen växa
sig nära inpå husen utan tydligt markerade tomgränser.
Volymer, fasaduttryck och material bör utformas och väljas
utifrån målsättningen om att skapa ett nytt och attraktivt
område som inordnar sig i naturen och som i delar hämtar
inspiration utifrån t.ex. traditionellt lantliga karaktärsdrag
och kvaliteter.

En villa, kallad ”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag ombyggd på
ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet har gått förlorat.

Historik och kulturmiljöer

Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planområdet var ursprungligen till största delen jordbruksmark,
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet
har gått förlorat.

Planområdet sett från nordväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer.
8
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Bostäder

Befintlig bebyggelse som föreslås behållas inrymmer två
bostäder i form av ett enfamiljshus. Genomförs planen kan
upp till cirka 460 nya bostäder komma att byggas i området.
Syftet är att uppnå en varierad bebyggelse med flera olika
boendetyper fördelat på lägenheter, radhus, kedjehus och
friliggande enbostadshus. Bebyggs området i enlighet med
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder 350-400
lägenheter och resterande cirka 60 bostäder i form av enfamiljshus (radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus).

Arbetsplatser

Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst
om området ligger ett mindre industriområde och butik för
skyddskläder.

Enskild väg till fastigheten 2:10 i planområdets södra del.

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola.
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att
utgöras av förskola samt viss handel.

Offentlig service

Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste
skolorna är Sjöboskolan (förskola, låg- och mellanstadium)
och Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt
2 respektive 4 km avstånd från planområdet. Närmsta
vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås,
ca 5,5 km bort. Planförslaget möjliggör etablering av en
förskola i den mittersta delen av planområdet.

Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Borås i form av bland
annat livsmedelsbutiker, banker, blomsterbutiker, caféer och
restauranger. Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i
den mittersta delen av planområdet vid föreslaget torg utmed
Tosserydsvägens nya sträckning. I anslutning till torget
föreslås även en ny busshållplats för linje 31 mellan Tosseryd
och Borås centrum.

Tillfällig gång- och cykelbana längs riksväg 42. En ny gång- och cykelväg föreslås
utmed Tosserydsvägens nya sträckning genom planområdet från vilken separata
gång- och cykelvägar kopplas mot riksvägen.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga
för funktionshindrade enligt de krav som finns i Boverkets
byggregler, BBR.

Befintlig utfart från fastigheten 2:25 via fastigheten 2:24.

DETALJPLAN
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet gränsar till riksväg 42 (70 km/h) i väster, från
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som leder tvärs
igenom planområdet, vidare mot samhället Tosseryd öster
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (201206-30) och bedömer att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig
korsning utmed riksväg 42. Planförslaget föreslår därför att
utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning genom
planområdet med infart från Långestedsrondellen.

Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst.

Den föreslagna vägsträckningen föreslås därmed försörja
både befintlig bebyggelse i Tosseryd och befintlig och
tillkommande bebyggelse inom planområdet, som ligger
placerad utmed den nya sträckningen av vägen respektive
utmed ett par mindre utstickande vägslingor som avslutas
med vändplats eller går i en båge tillbaka till huvudvägen.
I västra delen av planområdet ligger en villafastighet
(Torpa-Sjöbo 2:25) som idag har tillfart från riksvägen via
fastigheten 2:24. En möjlighet med den nya sträckningen av
Tosserydsvägen är att fastigheten 2:25 istället kan nås från
öster, vilket minskar olycksrisken utmed riskvägen samtidigt
som möjligheten finns att undvika öppningar i förslaget
bullerplank.

Riksväg 42 strax norr om Långestedtsrondellen.

Direkt söder om planområdet ligger en villafastighet (TorpaSjöbo 2:11) som idag har tillfart från Långestedtsrondellen
via en mindre grusväg över fastigheten 2:24. I samband med
att Tosserydsvägen kopplas till Långestedatsrondellen så
föreslås grusvägens södra del flyttas något öster ut närmare
dagvattendammen och kopplas på Tosserydsvägen.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestedsrondellen
och Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och
cykelbanan avskild genom betongfundament, vilket är en
tillfällig konstruktion. Söder om planområdet, längs med
Nordskogsleden, finns en gång- och cykelbana som mynnar
ut vid Sjöbo Klint och vidare kopplar till de befintliga gångoch cykelstråken i Sjöbo. När Långestensrondellen anlades
gjordes ett övergångsställe som kopplar busshållplatsen med
gång- och cykelstråken in till Sjöbo och längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att korsa vägen
söder om rondellen.
Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gångoch cykeltrafik utanför planområdet men inom planområdet
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den
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Busshållplats Däckvägen vid Långestedsrondellen

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att hållplatsen tas bort och
ersätts med en ny hållplats utmed ny föreslagen väg.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dagens infart till planområdet från Långestesrondellen

nya sträckningen av Tosserydsvägen. Längs övriga gator
som löper ut från Tosserydsvägen anläggs trottoarer medan
cyklister blandas med bilar på körbanan. Från Tosserydsvägen kopplas separata gång- och cykelvägar ner mot riksvägen,
dels i höjd med föreslaget torg och busshållplats och dels i
läget för befintlig utfart från Tosserydsvägen mot riksvägen.

Cykelparkering

Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda.

Kollektivtrafik

I anslutning till planområdet finns tre befintliga busshållplatser, en i Tosseryd vid korsningen Tosserydsvägen och
Sågvägen och två längs riksväg 42, benämnda Däckvägen
och Tosserydsvägen. Däckvägen ligger direkt norr om
Långestedsrondellen och hållplatsen Tosserydsvägen ligger
vid korsningen mellan riksvägen och Tosserydsvägen.
Hållplatsen i Tosseryd trafikeras av linje 31 som kör mellan
Tosseryd och Borås centrum, och hållplatserna utmed
riksvägen trafikeras av linje 32, 150, 340 och 582 som kör
mellan Fristad och centrum. Linje 31 går med en timmes
mellanrum på morgonen och eftermiddagen och linjerna
utmed riksvägen går dagtid med en halvtimmes mellanrum,
samt varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden
från de två hållplatslägena utmed riksvägen till Södra torget i
Borås centrum är ca 5 minuter och med linje 31 nås centrum
på ca 20 minuter.
Med den föreslagna bebyggelsen skapas ett avsevärt utökat
behov av kollektivtrafik i Tosseryd och en ny busshållplats
föreslås därför inom planområdet utmed den föreslagna
sträckningen av Tosserydsvägen. Där kan ett mindre
lokalt centrum och torg etableras som nås inom 400 meter
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från nytillkommande bebyggelse. Samtidigt bibehålls och
kompletteras kopplingarna ner mot riksvägen där övriga
linjer går att nå.

Biltrafik och bilparkering

Tosserydsvägen är idag en enskild väg som främst trafikeras
av tillfartstrafik till Tosseryd. Då vägen leds om genom
planområdet med anslutning till Långestedsrondellen föreslås
sträckan inom planområdet istället vara en kommunal allmän
väg. Genomsnittligt antal bilresor som planområdet genererar per dag har uppskattats till strax under 2000 stycken.
Uppskattningen har gjorts genom att använda Trafikverkets
trafikalstringsverktyg och baseras på att området bebyggs
enligt illustrationskartan, dvs. med cirka 400 lägenheter och
60 enfamiljshus i form av radhus och kedjehus. Bedömningen
är mot den bakgrunden att befintlig infrastruktur i anslutning
till planområdet har tillräcklig kapacitet för att hantera den
ökning av biltrafik som planområdet genererar.
Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna
enligt kommunens parkeringsnormer. För flerbostadshusen
ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under
byggnader eller samlat i carport på kvartersmark enligt
de krav på antal parkeringsplatser som finns i Borås Stads
parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus, radhus och
kedjehus anordnas parkering på den enskilda fastigheten.
Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA).

Angöring och utfarter

Planförslaget föreslår att Tosserydsvägen stängs av och
ersätts med en ny väg genom planområdet och ansluts till
Långestensrondellen. Ny och befintlig bebyggelse angörs från
föreslagen genomfartsväg och vidare via anslutande lokalgata.
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fuktstråk under riksväg 42 genom en trumma. Och i södra
området löper en svacka där vatten från utredningsområdet
samt naturmark uppströms avrinner via en bäck till en
våtmark/groddamm samt två stycken dagvattendammar strax
sydväst om planområdet.

Befintliga dagvattendammar vid Långesstensrondellen.

I samband med exploatering i området ökar andelen hårdgjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att
undvika översvämning och minska planområdets påverkan
på nedströms recipienter ska fördröjning av dagvattenavrin
ning till att motsvara samma nivåer som befintlig naturma
rksavrinning. Inför granskning av planen kommer lämpliga
lösningar och behov av nya ledningsdragningar att utredas.

Riksintressen

Värme

Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättringsåtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns
dessutom redan befintlig bebyggelse.
Prickad mark i plankartan säkerställer att inga byggnader
kan uppföras närmare än 25 meter från vägkanten, se vidare
under risk. Utmed vägens östra sida inom planområdet
föreslås en 3 meter hög bullerskärm uppföras 12 m från
vägmitt, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen
är att inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenomförande.

En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen
vägsträckning, vilket kommer att utredas vidare inför granskning av planen.

El, tele och fiber

Idag finns el och teleledningar inom planområdet och befintlig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet matas
med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs riksväg 42.
När området exploateras behöver ny ledningar dras längs

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosserydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp
som förläggs i Tosserydsvägen och utmed övriga lokalgator
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs
nya pumpstationer och tryckstegringsstationer, vars omfattning och placering får utredas vidare inför granskningen av
förslaget.

Lövträd i sluttningen i mitten av planområdet, sett från höjden mot sydväst.

Dagvatten

En första utkast till dagvattenutredning har tagits fram
genom COWI. Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk.
Området kan delas in i tre delavrinningsområden; norra
området, mittenområdet och södra området. Från norra
området sker avrinning idag till en större bäck precis norr
om planområdet samt i dike längs med Tosserydsvägen. Allt
vatten leds därefter under riksväg 42 genom en trumma.
Vattnet från mittenområdet avrinner via en bäck och ett
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Hagmarker kring Räfseryds gård i södra delen av området.
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Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet.

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet.

Tosserydsvägens nya sträckning. I samband med exploatering
behöver också nya transformatorstationer tillkomma inom
planområdet, vars placering och omfattning får utredas
vidare inför granskningen av planen.

lägsta och högsta punkten inom planområdet. I sluttningen
mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok.
Området omgärdas av skogsklädda branter.

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.
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen
möjliggör att avfall hämtas på ett säkert sätt. Behovet av
och lämplig placering av återvinningsstationer kommer att
utredas vidare inför granskning av planen.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017),
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de
befintliga byggnaderna. Området är relativt starkt kupperat
med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar.
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan
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Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25)
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utredningen har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. Det första
är beläget norr om planområdet och präglas av äldre granskog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. Skogen
norr om Tosserydsvägen bedöms ha högre naturvärde än den
söder om. Det andra objektet/området är beläget sydost om
planområdet och består av granskog i storblockig brant med
inslag av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen
av objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje
hänsynsobjektet är beläget i söder inom planområdet och
består av dammar och fuktstråk. Dammarna har potential
för grodor. Fuktstråket med sin närmaste omgivning kan ha
betydelse för grodor, snäckor och sniglar
Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sannolikt inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda
växt- och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De
utpekade hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till
den biologiska mångfalden och kan utgöra värdekärnor för
en del arter, även om det sannolikt inte rör sig om några
rödlistade eller särskilt skyddsvärda arter. Högst naturvärde
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inom planområdet har bäckdalen vid Sågsvedjan (både som
livsmiljö och spridningstråk), kring vilken det är värdefullt
att lämna en bred kantzon om området exploateras.
Dammarna vid Långesstensrondellen och tillhörande
fuktstråk har potential som livsmiljö för åkergroda och vanlig
groda (och andra fuktälskande organismer). Dock är det inte
känt om grodorna fortfarande reproducerar sig i området vid
Långstedsrondellen. De små fuktstråken i planområdet kan
behålla eller få ökad betydelse för den biologiska mångfalden
med en omsorgsfull dagvattenplanering. I mitten av planområdet finns ett antal äldre lövträd och ekar. Utifrån landskapssynpunkt bedöms träden ha estetiska värden.

Grönområdesplan

Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdesplan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation

Planområdet bör inrymma kommunal lekplats vilket får
studeras vidare inför granskningen. Möjligt läge kan vara i
planområdets mitt nära den västra höjden och torget, där en
naturnära och terränganpassad lekplats kan utformas. Föreslagen förskolegård i östra delen utformas för lek men bör
efter skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.
Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har
höga frilufts- och rekreationsvärden och vid Tosserydssjöarna finns möjlighet till bad. Öster om planområdet finns
välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad.

Skyddad natur

Planområdet gränsar i sydost och i norr till biotopskyddsområden som även är utpekat som nyckelbiotoper. En
fältundersökning har utförts av COWI (2013-08-22) i syfte

att utreda påverkan från en möjlig angränsande bebyggelse
på det närliggande södra biotopskyddsområdet samt föreslå
vilka försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältundersökningen av området och relevant lagstiftning indikerar att
någon form av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon
skulle dels syfta till att skydda de planerade bostäderna från
risker i form av fallande träd. och dels skydda biotopskyddsområdet från kanteffekter såsom ökad vindexponering och
ljusinsläpp. En rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter,
vilket klaras med aktuellt exploateringsförslag.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lösöse museum
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd
samt ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär.
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som
fornlämningar och för dessa gäller kulturmiljölagens bestämmelser.
Med aktuellt samrådsförslag föreslås området vid Ny 1 sparas
ut som grönområde medan området vid Ny 2 föreslås tas i
anspråk för ny bebyggelse. Den planerade exploateringen kan
därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således
Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §.
Vidare utredning och tillståndsprövning kommer att ske
inför granskning av detaljplanen.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (201701-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. I
den nordöstra samt den sydvästliga delen av planområden, i
anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs ytjordlagren
av kärrtorv. I den norra delen av det aktuella området förekommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topografiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde.
Inom planområdet finns tre identifierade hällområden. Den
ena är en mindre kulle i områdets västra del (1), den andra
är en höjdrygg som är belägen i anslutning till planområdets
östra begränsning (2) och den tredje är en höjd som avslutas
i områdets norra del (3). I den östra delen av planområdet
har två platser definierats med risk för blockutfall. Blocken
bedöms utgöra en risk i det fall de är kvar efter exploatering.
Utifrån den geotekniska undersökningen ges tre rekommendationer: Den första rekommendationen utgår från stabilitet.
Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabiliteten
inom detaljplanområdet vara tillfredställande för befintlig

Klätterklipporna direkt öster om planområdet
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Två identifierade fornlämningar inom planområdet.

Tre identifierade hällomården inom planområdet. Punkterna A, B och C markerar
lokaler med risk för blockutfall.

topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. Vid förändring
av befintlig topografi genom schakt skall stabilitet verifieras
för den aktuella åtgärden.

Förorenad mark

Den andra rekommendationen utgår utifrån blockras/ utfall.
Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att tomterna
bebyggts. I samband med att tomterna bebyggs skall blocken
tas bort i samband med beredning. Även blocken vid det
norra hällområdet bör tas bort. Detta för att minska någon
risk under beredningsfasen.
Den tredje rekommendationen behandlar grundläggning.
Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grundläggas
med platta direkt på berg alternativ med platta på mark i
området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan grundläggas direkt på berg alternativ med stödpålar och/eller plintar
till berg vid större jorddjup.
I ett detaljerat utredningsskede rekomenderas att kompletterade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion.

DETALJPLAN

En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehistoria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har
funnits i området och marken har inte använts för upplag
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Där finns också en
badplats.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.
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Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och
därmed finns restriktioner för vad man får göra inom
planområdet, se vidare under beskrivning av dagvatten.
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status.
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlösningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten.
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Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Öresjö. Frågan kommer att utredas vidare inför granskning
av detaljplanen.

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata,
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som naturområde.

Trygghet

Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser

I planområdets mitt föreslås ett mindre lokalt centrum
med förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget
förbättras även tillgängligheten till platsens mest intressant
naturområden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor,
fornlämningsområden mm samtidigt som gångvägar och
stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen
Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har tidigare
utförts av WSP (2014-05-27) i syfte att utreda risknivåerna
för bostäder inom planområdet.
Inom planområdet rekommenderas ett skyddsavstånd
till riksväg 42 om 25 meter från vägkant räknat. Inom
skyddsavståndet kan odling, ytparkering och friluftsområde,
t.ex. motionsspår tillåtas, men inte garage. Byggnader som
placeras på ett skyddsavstånd om 25-35 meter från riksvägen
bör utformas med möjlighet till utrymning bort från vägen.
I de fall bebyggelsen är belägen lägre än vägbanan rekommenderas även riskreducerade åtgärder som begränsar att en
pölutbredning sprider sig från vägbanan. Exempel på lämpliga åtgärder är ett dike eller kantsten. En exakt utformning
behöver utredas i detalj för att säkerställa den riskreducerade
effekten. Om ovanstående förslag på riskreducerade åtgärder
vidtas bedöms risknivån nå en låg och acceptabel nivå för
planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Buller och vibrationer

En första bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid
den nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet
av Gärdhagen Akustik (2017). Beräkningen omfattar A-vägd
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande
väg och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från
befintlig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar en tre
meter hög bullerskärm motsvarande den som idag finns vid
befintlig villafastighet Torpa-Sjöbo 2:25, som placeras öster
om riksväg 42 på ett avstånd av 12 m från vägmitt.
Beräkningarna visar att endast ett fåtal av de översta våningsplanen i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av
ekvivalenta nivåer över 60dB(A) och därför bör utföras med
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A)
inte överskrids vid fasad. Föreslagen bebyggelseplacering och
utformning bedöms därför möjlig att studera vidare och mer
detaljerade studier kommer att tas fram inför granskning av
detaljplanen.

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av
betydelse. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten

Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser
gata, torg, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvartersmark får nyttjas för angiven användning och bebyggas i den
omfattning som bestämmelserna medger.

DETALJPLAN

Allmänna platser

Gata - Utformas som gata för fordonstrafik med trottoar
för fotgängare alternativt separat längsgående gång- och
cykelbana.
Torg - Utformas som torgplats för möten och vistelse med
markstensbeläggning, sittytor, belysning och planteringar.
Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls och/
eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får
inte framföras. Marken ägs och sköts av kommunen.

Kvartersmark

Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som ryms
inom angiven exploatering och utformning. Indexering i
form av B2 innebär att bostadsinnehåll ej tillåts i byggnadens
entréplan till förmån för i det här fallet centrum/lokaler.
Bokstaven C - Står för centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och
samlingslokaler.
Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskoleverksamhet, men är inte ett krav.

Egenskapsbestämmelser

Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvartersmark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt
vad som anges i bestämmelsetexten.
Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med
angivna våningstal reglerar hur mycket som får byggas inom
respektive kvartersyta och hur bebyggelsen ska placeras och
utformas. Så som detta är formulerat i aktuellt samrådsförslag
så är avsikten att inte låsa utbyggnaden till endast en möjlig
lösning inom varje kvarter, utan istället reglera principerna
för utbyggnaden för att på så sätt bibehålla en viss flexibilitet. Genom att med e1 reglera byggnadsarean inom varje
kvarter så begränsas bebyggelsen utbredning samtidigt som
det fodras att bebyggelsen utformas i flera våningar för
att byggrättens bruttoarea e2 ska kunna utnyttjas fullt ut.
Angivna våningsantal begränsar bebyggelsen i höjd samtidigt
som bestämmelserna p1 och p2 säkerställer att bebyggelsen
ges en varierad höjd inom varje kvarter.
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p1

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p2

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

p3

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

f1

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

f2

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

BO
Störningsskydd

bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meter

m1

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

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

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandetidens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar
upphör.
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna (Gata, Torg, Natur).

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Enligt visionen ska befintliga boendemiljöer förtätas.
Borås Stad strävar efter att tredubbla antalet invånare, vilket
detaljplanen bidrar till genom att möjligöra för en förtätning
av Tosseryd med bostäder.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

De spelregler för bebyggelsestruktur som är relevanta för
detaljplaneförslaget är:
»»

»»

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.’
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Strategisk plan

Borås stad har 2012 upprättat en strategisk plan (ej antagen)
för hur Sparsör, Frufällan och Tosseryd ska utvecklas.
Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och
det finns en önskan att få fram fler bostadstomter. Under
senare år har det inkommit fler bygglovsansökningar utanför
detaljplan och begäran att upprätta detaljplaner vilket
föranlett att ett samlat begrepp tas om planering. Därmed
är det bakgrunden till att strategisk plan tagits fram. Planen
belyser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal
invånare men som har störts möjlighet att växa. Planen
belyser att i samband med utbyggnadsförslag är det av stor
vikt att få en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.
Planen belyser även en önskan om att ge befolkningen i
20-30 års ålder större möjlighet att bo kvar i samhällena, även
om studie- och arbetsplats finns på annat håll. Detaljplanen
möjliggör att Tosseryd utvecklas och lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i området.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till
bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden,
störningar hanteras).
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena
är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås, samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör
planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med etappmålet att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt byggande.
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar
till sjöar och vattendrag, vilket är viktigt vid detaljplanearbetet med tanke på naturnära dagvattensystem.

Grönområdesplan

Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av
Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen är
framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång
till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett
underlag vid planering och byggande. De värdefulla grön-

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens
översiktsplan.
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förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende.
Riktlinjerna anger att:
»»

Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

»»

Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

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

Behovsbedömning
Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö
och Kypeterrängen.

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

områdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala.
Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för
staden.

12. Planens genomförande

Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men
söder om planområdet finns Kypeterrängen, ett naturområde
av klass I, dvs. högsta naturvärde. Kypeområdet är ett
välbesökt strövområde i skogsmiljö. Terrängen är kuperad
och består främst av granskog. Kypeterrängen har höga
friluftsvärden och rekreationsvärden men delar av den västra
delen av området har även höga naturvärden.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata mm. Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet.
Söder om planområdet, från Långestensrondellen och upp i
Kypeterrängen, går en grön korridor som är en viktig passage
för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar med Kypeterrängen.

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

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött”
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompenseras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
för el. För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Alternativt kan respektive
ledningsägare överlåta ansvaret till exploatören.

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2013
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att
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Avtal

Befintliga servitut för ledning, väg och utrymme inom
planområdet bör omprövas eller upphävas i samband med
övrig fastighetsbildning.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
ansvarsfördelning för utförande av gator, gång- och cykelbanor och torg samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet
kommer även innefatta gatans anslutning till Långestensrondellen som ligger utanför planområdet. Avtalet bör också
reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark till Torpa-Sjöbo 2:24.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvarsfördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna
ledningsnäten.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Torpa-Sjöbo 2:2

Torpa-Sjöbo 2:10
»

Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till
exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av TorpaSjöbo 2:24 som ska utgöra allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

»

Kan avstå härskande servitut.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är vägar,
lekplats och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som
tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen
marksamfälligheter.

Torpa-Sjöbo 2:11

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggningarna Tosseryd ga:1 och Tosseryd
ga:2 bör omprövas så att de delar av anläggningarna som
ligger inom planområdet utgår. En förutsättning för omprövning är att utfart till fastigheter, vars rätt till utfart försvinner
genom att gemensamhetsanläggningar upphör, säkerställs på
annat sätt.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket eventuellt
kan ske genom tillskapande av servitut.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24
»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark från Torpa-Sjöbo 2:2.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med
ledningsrätt eller servitut.

»

Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål
tillskapas.

I det fall återvinningsstation ska placeras inom kvartersmark
kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsvarande.

»

Ledningsrätter för starkström inom planområdet ska omprövas så att de delar där ledningsrätterna ligger inom planerad
kvartersmark utgår eller ges ny sträckning.
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Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.
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»

Får andel i ny gemensamhetsanläggning för att tillförsäkra sig rätten till utfart. Rätt till utfart kan alternativt
säkerställas genom servitut.

Ekonomi

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-23.

»

Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2017-04-12.

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

»

Dagvattenutredning, COWI, 2016.

»

Fornlämningar, Lödöse museum, 2016-04-28.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes
fastighet som detaljplanen medför.

»

Förstudie, Trafikverket, 2012-06-30.

»

Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult,
2017-01-23.

»

Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

»

Riskbedömning, WSP, 2014-05-27.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen
inom kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet samt anslutning till Långestensrondellen utanför
planområdet regleras i exploateringsavtalet.
Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom
anslutningsavgifter, såvida inte man avtalar om annat. Vad
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius.
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Johan Altenius
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med utökat planförfarande.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Detaljplan för del av
Centrum, kv. Eko 10 m.fl., Gamla
Postenhuset
BN 2015-1920

Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker svar på remiss: Detaljplan för del av
Centrum, kv. Eko 10 m.fl. och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på
detaljplanen för del av Centrum, kv. Eko 10.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret Eko 10,
Postenhuset. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser
det som positivt att kvarteret Eko utvecklas och förtätas med fler bostäder.
Genom att kvarteret kommer att få både fler bostäder, verksamheter och
mötesplatser skapas ett mer livfullt och attraktivt område längs Viskan.
Nämnden vill lämna synpunkter som avser tillgång till skolplatser i centrum.
Behov av fler skolplatser i centrum
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i
centrum. Både Bergdalskolan, Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ett
högt elevtryck och saknar kapacitet att ta emot fler elever i ett växande
Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan
tredubblas fram till 2025, vilket skapar behov av fler skolplatser i centrum.
Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning inför de kommande åren.
Nämnden har i sin lokalresursplan beskrivit kapacitetsutveckling och behov
av fler nya skolenheter i de centrala delarna av Borås för att kunna
tillmötesgå den växande efterfrågan på skolplatser i området.
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering på kv. Eko 10 genom
en påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta
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bostäder samt bevara husets kulturhistoriska värde. Planens syftar också till
att omvandla viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för
torgändamål. Planförslaget medger att cirka 90 nya bostäder kan uppföras.
Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och omfattar kvarteret
Eko 10 med dess omkringligande gator: Holmsgatan, Torggatan,
Hallbergsgatan och Västerbrogatan som sträcker sig längs Viskan. Kvarteret
Eko 10 är i privat ägo medan resten av planområdet ägs av Borås Stad.
Med sitt typiska 1940-talsformspråk och sin tegelfasad är gamla Postenhuset
en av Borås kulturhistorisk värdefulla byggnader. Dess fasadmaterial
samverkar med omkringliggande. Genom indragna våningar kommer
tillkommande påbyggnaden upplevas som mindre dominerande vilket är av
stor vikt för den befintliga byggnadsstrukturen och dess exponerade läge
mot Västerbrogatan. Med det nya torget tar vi ännu ett steg i ambitionen att
vända staden mot Viskan och få en bättre vattenkontakt. Västerbrogatan,
som omvandlas till torg, ger platsen en ny, mer öppen karaktär och skapar
fler mötesplatser.
Området kring Viskan tillhör Borås mest värdefulla naturområden, med
höga natur och rekreationsvärden. Planen tar hänsyn till att bevara och
vårda dessa värden.
Planområdet ligger nära rekreations- och lekplatsområdet Borås
Stadsparken. Planområdet ligger cirka 750 meter från Ramnaparken som
tillhör ett av Borås mest värdefulla grönområden.
Byggnaden ligger i centrala Borås med ett mycket bra kollektivtrafikläge.
Planen uppfyller grundförutsättningen för god tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i
området. Omvandling av Västerbrogatan från bilgata till torgyta bidrar till en
bättre kvalitet av utemiljön inom planområdet och därmed en bättre kvalitet
för gångtrafik.
Enligt den genomförda Åtgärdsvalsstudien är Borås Stads centrum
fortfarande mycket tillgängligt för bilister och det finns en stor mängd
parkeringsplatser. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400 meter från
fastigheten cirka 700 p-platser tillgängliga för allmänheten.
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Detaljplan för del av Centrum,
Kv. Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset
Samråd

BN 2015-1920

Sammanfattning
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringliggande gator,
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan
som sträcker sig längs Viskan.
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats
för torgändamål.
Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska byggnader. Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna
sker med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och
dess omgivning.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad, upprättad den 7 juni 2017.

1. Inledning

Kommunala beslut

2008-12-18 § 193 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram samt gav dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta detaljplan för området. Byggnadsnämnden gav
dåvarande Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en
detaljplan för planområdet 2009-01-27 § 11 och planen gick
ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 201009-30 § Pl 6/10.

Planens syfte

Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats
för torgändamål.

Sedan samrådet för detaljplanen för Viskaholm 2010/2011
har det skett ägarbyten och de nya fastighetsägarna har andra
planer. Därför föreslågs att en ny plan upprättas för endast
den del av planområdet som berör fastigheten Eko 10.

Planområde

Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringligande gator
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan
som sträcker sig längs Viskan. Kvarteret Eko 10 är i privat
ägo medan resten av planområdet ägs av Borås Stad. Planområdets storlek är ca 6700 kvm.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12-11-2015 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Eko 10.

Gällande detaljplan

Preliminär tidplan

Gällande detaljplan för planområdet är stadsplan P349 som
vann laga kraft 1969. Planen heter Ändring av stadsplanen för del
av stadscentrum i Borås. Den omfattar Kv. Eko 10 och anger att
man får uppföra byggnad för handelsändamål i upp till max
fyra våningar.

Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

2 kvartalet 2017
3 kvartalet 2017
4 kvartalet 2017
4 kvartalet 2017

Tidplanen är preliminär och förutsätter att inga allvarliga
synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Planområdesgräns för gamla
detaljplan Viskaholm 2 m.fl.
Ny planområdesgräns för
detaljplan Eko 10

1

Viskaholm 2

2
3
4

Eko 10
Krokshallsberget
Borås centralstation

1
Vi

3

sk

an

2

4

Översiktskarta med planområdesgränserna för detaljplanen Viskaholm 2 m.fl. och detaljplanen Eko 10.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Byggnaden är belägen i den äldre delen av stadskärnan
där den ingår som en del i Borås rutnätsstruktur. Den har
ett öppet, exponerat läge mot Västerbrogatan i norr. Mot
övriga gator är den däremot en del av en betydligt tätare
bebyggelsestuktur. Närområdet består av en för Borås typiskt
blandad bebyggelse från 1890-talet och fram till 1980-talet.
Tyngdpunkten ligger dock på byggnader från 1930-1950-talet.
Användningen av byggnaderna varierar mellan bostäder och
kontor. Bottenvåningarna används i stor utsträckning som
butiker.

Stadsbild och gestaltning

Med sitt typiska 1940-talsformspråk och sin tegelfasad är
gamla Postenhuset en av Borås kulturhistorisk värdefulla
byggnader. Dess fasadmaterial samverkar med omkringliggande bebyggelse och spelar en viktig roll i stadsbilden.
Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna sker
med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och dess
omgivning.

Kv. Eko 10 med Västerbrogatan 1946.

Genom indragna våningar kommer tillkommande påbyggnaden upplevas som mindre dominerande vilket är av stor vikt
för den befintliga byggnadsstrukturen och dess exponerade
läge mot Västerbrogatan. Med det nya torget tar vi ännu ett
steg i ambitionen att vända staden mot Viskan och få en
bättre vattenkontakt. Västerbrogatan, som omvandlas till
torg, ger platsen en ny, mer öppen karaktär.

Historik och kulturmiljöer

Nuvarande bebyggelse i kvarteret Eko 10 uppfördes som
Centralposthus i Borås år 1946. Arkitekt var den välkände
Lars-Erik Lallerstedt, från Stockholm. Arkitekten gav huset
en form som kan hänföras till funktionalismen. Byggherre
var Kungliga Centralpoststyrelsen i samarbete med Kungliga
Byggnadsstyrelsen. Under vintern 1944 revs den äldre bebyggelsen i kvarteret vilken bestod av bland annat Borås brandstation samt ett antal mindre flerbostadshus. Posthuset blev
den första stora exploateringen i den gamla rutnätsstrukturen
där en enskild byggnad tog ett helt kvarter i anspråk. Den
stora tegelbyggnaden, som förutom Posten, även innehöll ett
antal butikslokaler och kontorslokaler för uthyrning, fick en
central roll i staden. Med en mycket stark postorderindustri
och ett i övrigt blomstrande företagsliv blev huset ett nav och
en mötesplats i Borås.

Kv. Eko 10 från Torggatan 1946.

Byggnaden är sedan år 2001 utpekad som kulturhistoriskt
värdefull och finns med i Borås Stads Kulturmiljöprogram.
Dess kulturhistoriska värde består främst av ett arkitekturhistoriskt värde samt ett samhällshistoriskt värde. Byggnadens
kommer i detaljplanen att förses med varsamhetsbestämmelKv. Eko 10 med Västerbrogatan 1944.
DETALJPLAN
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Perspektiv på Eko och Västerbrogatan före planförsalget.

Perspektiv på Eko och Västerbrogatan efter planförsalget.
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ser som reglerar fasadmaterial samt fönsterformer. Huvudfasaden mot Torggatan bevaras oförändrad, medan mindre
förändringar, med bland annat balkonger och skyltfönster,
tillåts i fasaden mot Västerbrogatan i norr.

Ny bebyggelse

Planförslaget går ut på att omvandla den befintliga byggnaden
för i första hand bostadsändamål, men också för centrumändamål, kontor, handel, samt parkering. Den nya bebyggelsestrukturen kommer att bestå av den befintliga huskroppen
som byggs på med två våningar. De nya våningarna kommer
att vara indragna 1,2 meter mot Torggatan i söder och 2,5
meter mot resterande gator. Syftet med påbyggnaden är att
utöka exploateringsgraden på fastigheten. Förutom påbyggnaden, kommer byggnaden att förändras genom att utkragande
balkonger tillkommer på fasaden mot norr, öster och väster.
Detta görs för att anpassa den befintliga huskroppen för de
nya krav som ställs på bostäder.

Bostäder

Planförslaget medger att ca 90 nya bostäder kan uppföras.
Detta bidrar till att förverkliga Vision 2025 som säger att
vi ska förtäta boendet och sträva efter att tredubbla antalet
invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

Arbetsplatser

Planområdet är beläget i centrala Borås med närhet till ett
stort utbud av arbetsplatser inom olika typer av service.

Vy på Eko från Torggatan före planförsalget.

Service

Planområdet ligger på gångavstånd till både kommersiell och
offentlig service samt kulturellt utbud. Inom 1 km avstånd
från området finns flera förskolor samt 2 grundskolor med
årskurs F-9. Närmsta grundskolan är Särlaskolan som ligger
väster om planområdet i stadsdelen Parkstaden med ca 700
meter avstånd medan öster om planområdet i stadsdelen
Lugnet ligger Engelbrektsskolan med ca 850 meter avstånd.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet är god då lutningarna inom
planområdet är små. Den befintliga byggnaden är byggd med
en mindre höjdskillnad mellan dess entréplan och gata som
kan lösas med trappor och ramper. Alla nya lösningar får
endast ske inom byggrätten. I byggnaden finns fyra trapphus
med hissar varav två trapphus har direkt tillgång till gata.
Även val av markbeläggning ska anpassa i byggnaden och
allmän platsmark.

Vy på Eko från Torggatan efter planförsalget.
DETALJPLAN

7

3. Gator och trafik
Gatunät

Byggnaden är belägen i centrala delen av Borås Stad där
den följer Borås rutnätsstruktur. Där är den är omgiven av
gator med relativt låg biltrafik som Torggatan, Holmsgatan,
Hallbergsgatan och Västerbrogatan längs Viskan. Med
sitt centrala läge har planområdet goda förutsättningar
att förflyttningar sker med kollektivtrafik samt gång- eller
cykeltrafik. För att arbeta med de nationella miljömålen och
för att undvika framtida trafikproblem jobbar kommunen
och exploatören för att påverka de boende i områdets
resevanor mot ett mer hållbart resande. Exempelvis bidrar
omvandlingen av Västerbrogatan till torg till en förstärkning
av gångstråken längs Viskan samt stråken mot stadskärnan.

Gångtrafik och cykeltrafik

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Med
planens syfte att omvandla Västerbrogatan från bilgata till
torgyta sker stora förändringar som bidrar till en bättre
kvalitet av utemiljön inom planområdet och därmed en bättre
kvalitet för gångtrafik.

Kollektivtrafik

Byggnaden ligger i centrala Borås med en nära anslutning
till både Södra Torget, med 300 meters avstånd, och Borås
Resecentrum, med ca 250 meters avstånd, och har därmot ett
mycket bra kollektivtrafikläge.

Biltrafik och bilparkering

I och med att Borås växer, både i centrum och tätort, har
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gjorts som ett hjälpmedel för
att samordna stadens tillväxt och utveckling av fungerande
trafikkommunikationer. I studien tas det hänsyn till stadens
utveckling och förväntade trafikökning. Studien presenterar
förslag på olika lösningar och åtgärder för att kunna hantera
kommande tillväxt. ÅVS:en behandlar även detta planområde. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.
Generellt sett är Borås Stads centrum fortfarande mycket
tillgängligt för bilister och det finns en stor mängd parkeringsplatser. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400
meter från fastigheten cirka 700 p-platser tillgängliga för
allmänheten.
Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att de
ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. Det
är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den egna
fastigheten och/eller utnyttja befintliga parkeringsanläggningar med ledig kapacitet under förutsättning att platserna
finns inom rimligt avstånd. I sådana fall ska parkeringslösningarna regleras genom officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt ägande. Om byggherren inte kan
ordna de parkeringsplatser som krävs genom ovan nämnda
åtgärder ska parkeringsköp tillämpas.

Fågelperspektiv över kv. Eko och Västerbrogatan som stängs av för biltrafik och omvandlas till torg.
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Biltrafik
Busstrafik
Cykeltrafik

Borås resecentrum

1
2

Södra Torget

3

Eko 10

1

Ingång till garage

2

3

Översiktskarta på trafik före planförslaget.
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Översiktskarta på trafik efter planförslaget.
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Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar
per parkeringsplats till kommunen. Dessa pengar använder
parkeringsbolaget till att skapa nya allmänna parkeringsanläggningar.
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori och zon. Planförslaget
innefattar ca 90 lägenheter varav är 5 smålägenheter (<35
kvm). BTA av den befintliga byggnaden tillsammans med
påbyggnaden är ca 7825 kvm varav 6025 kvm är för bostäder
och 1800 kvm för handel. Enligt parkeringsreglerna behövs
det 7 platser per 1000 kvm BTA för flerbostadshus respektive
3 platser per 1000 kvm BTA smålägenheter som ligger inom
centrumzonen samt 17 platser per 1000 kvm BTA för handel.
Eftersom den befintliga byggnaden, vars användning är
handel i hela byggnaden, inte uppfyller dagens parkerings
norm föreslås att parkeringskravet för handel i bottenvåningen inte skall innebära något förhöjt krav på antalet
parkeringsplatser gentemot dagens kvot, vilket är 5 parkeringsplatser per 1000 kvm. Allt detta ger ett krav på ca 52
parkeringsplatser för hela byggnaden.
Planområdet ligger på ett fågelavstånd ca 300 meter både till
Borås Resecentrum och Södra Torget som är en knutpunkt
för kollektivtrafik inom Borås tätort. Det betyder att planen
uppfyller grundförutsättningen ”god tillgänglighet med
kollektivtrafik” vilket möjliggör en reducering av grundkravet för bilparkering med 10 %. Det går att minska kravet för
bilparkering ytterligare genom att tillämpa ett åtgärdspaket
i enlighet med parkeringsreglerna. Med åtgärdspaketet
”Bostadspaket 2-Bilpoolpaket” går det att göra en reducering
på 20 % vilket i slutändan ger ett krav på 44 parkeringsplatser för planförslaget.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Dagvatten

Dagvattnet för planområdet leds till kommunalt dagvattennät
och förändringar i bebyggelsemiljön bör inte leda till ytterligare belastning på VA-nätet. Dagvattenhantering från takytor
i en tät stadsbebyggelse bör fördröjas innan slutlig avledning
sker till dagvattenledningar eller recipient men den befintliga
byggnaden har mycket begränsade möjligheter till fördröjning. Det finns dock möjlighet till fördröjning av dagvattnet
inom planområdet genom gröna ytor på Västerbrogatan som
kommer att omvandlas till torg.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form av
parkeringsyta och gata. Längs Västerbrogatan och Viskan
står det en rad med lövträd som avgränsar biltrafiken och
gångtrafiken. På kvartersmark står en grupp lövträd som
kan komma att försvinna i och med att fastigheten ombyggs.
Samma gäller för de träd som står på Torggatan.
Det är av en stor vikt att tänka på utformingen av det offentliga rummet och vilket roll grönskan har i området eftersom
den har en stor betydelse och kvalité i vårt vardagsliv.

Inom planområdet finns det 33 p-plaster varav 15 p-platser
ligger på kvartersmark/markplan och 18 p-platser i befintlig
garagevåning. En del av kvartersmarken kommer att
omvandlas till allmänplatsmark och därmed försvinner de
15 p-platser medan med ombyggnationen av den befintliga
byggnaden skapas ytterliga 10 p-platser vilket ger ett total på
28 p-platser i garagenivå. Detta innebär att 16 parkeringsplatser måste lösas externt.

Angöring och utfarter

Biltrafiken stängs av längs Västerbrogatan utmed Viskan. De
angränsande gatorna Holmsgatan och Hallbergsgatan blir
fortsatt tillgängliga med bil för att nå de garage som ligger på
respektive gata.

Riksintressen

Närliggande riksintressen som Götalandsbanan berörs inte.
Vy mot Västerbrogatan med dess trädrad längs Viskan.
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Grönområdesplan

Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för
att de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling.
Grönområdesplanen har klassificerat Borås värdefulla
naturområdena enligt en fyrgradig skala. Viskan,en viktig del
i Borås stadsmiljö ingår i klass 1 - den högsta klassningen av
Borås naturområden. Det betyder att området kring Viskan
tillhör Borås mest värdefulla naturområden, med höga natur
och rekreationsvärden, och därför är det viktigt att bevara
och vårda dessa värden i stadens fortsatta utveckling.

Lek och rekreation

Den närmsta platsen för både rekreation och lek ligger i
Borås Stadspark. Närheten till Viskan gör parken attraktiv
och den nyttjas flitigt av stadens invånare och besökare. I
parken finns förutom planteringar även badhus, scen, uteservering, bangolf, lekplats m.m.
Planområdet ligger ca 750 meter från Ramnaparken som
tillhör ett av Borås mest värdefulla grönområden. Här kan
man beskåda friluftsmuseet och rosenträdgården med en
stor mängd rosor. I parken finns lekplats, promenadstråk,
utegym, boulebana, frisbeegolf, kryddträdgård och sommartid kaffeservering i gästgiveriet. I Ramnaparken kan man
också besöka fågelkolonin som invigdes 1926 och har många
fågelarter.

som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens kvartersstruktur och bedöms inte skada fornminnet.

Geoteknik

Enligt kommunens översiktliga kartering består området av
isälvssediment. 2008 gjordes en geoteknisk utredning för
detaljplanen Viskaholm 2 m.fl. I det planområdet ingick även
påbyggnaden på kvarteret Eko. Provpunkterna tågs på fastigheten Viskaholm 2 samt längs Viskan på Västerbrogatan.
I utredningen har markförhållandena kring Viskan beskrivits
enligt följande: Den lokala stabiliteten längs själva åkanten
säkerställs via befintliga murar och kajer. Uppbyggnad och
kondition hos dessa har ej undersökts. Eftersom vissa av
konstruktionerna är gamla kan man inte utesluta att förstärkningsåtgärder kan krävas lokalt för sådana konstruktioner.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Fastigheten Eko 10 bedöms inte vara förorenad medan
grannfastigheten Viskaholm 2:1 däremot bedöms vara det.
Eftersom det finns planerat vattenarbete längs Viskan skall
en miljöteknisk utredning tas fram i samband med anläggning av torget.

Fornlämningar och kulturminnen

Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden

Vy från Stadsparken mot Viskan. (Bild av Anton Spets)
DETALJPLAN
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6. Vatten
Viskan har sedan Borås grundades varit avgörande för
stadens utformning. Vid Viskan uppfördes den första bebyggelsen, och vattnet var en förutsättning för textilindustrin.
Viskan är ett viktigt element i Borås stadsmiljö som kan
bidra till att skapa en attraktiv stad. Kontakten med Viskan
är därför en viktig del av Borås stadsutveckling. Planförslaget
går ut på att omvandla Västerbrogatan till torg för att lyfta
fram Viskan och göra den mer tillgänglig för allmänheten.
På det sättet blir Viskan ett spännande stråk där kaféer,
restauranger och bostäder samverkar som en helhet.

Strandskydd

Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med stöd av miljöbalkens (MB) särskilda skäl för strandskyddsdispens kapitel 7 § 18 c.
Följande anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast
om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.
I detta fall saknar platsen betydelse för strandskyddets syften
då platsen redan tagit i anspråk och blivit bebyggt.

Översvämningsrisk

Enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010 påverkas planområdet av översvämningsrisker. Ytterlig översvämningsutredning bedöms inte vara
nödvändig eftersom källaren är planlagd för parkeringsändamål.

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Byggnationen påverkar inte ytvattnets kvalitet eller grundvattnets kvalitet.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

Vy mot Eko och Västerbrogatan till vänster och Viskaholm 2 på höger sida.
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7. Sociala perspektiv
Trygghet

Viskan som är en av de mest kända miljöerna i Borås kantas
av stadens baksidor. Stadsrummet på Västerbrogatan är i dags
läget en trafikyta med en sparsamt använd lastbrygga. Istället
för ett trafikstråk omvandlas området till ett torg som kantas
av bostäder. På det sättet befolkas platsen under dygnets
flesta timmar vilket ökar tryggheten i området.

Mötesplatser

Med planerade förändringar av Västerbrogatan som stängs av
för biltrafik skapas nya förutsättningar i stadsrummet. Stråket
längs Viskan blir en öppen plats för möten. Kontakten
med vattnet ger potential till att skapa en levande stad med
spänning och dynamik, vilket är av ett stort intresse. Det
ska vara en upplevelse att vistas i staden och man ska kunna
delta i olika evenemang. Torget som tillkommer skall vara en
mötesplats där samverkan mellan sociala, professionella och
kulturella kvalitéer kan växa.

8. Störningar på platsen
Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg
eller andra farliga verksamheter. Närmsta farlig gods-led
är järnvägen som ligger ca 200 meter från fastigheten och
därefter kommer Norrbylånggatan med ca 380 meter avstånd.
En stor del av järnvägen mot fastigheten Eko ligger bakom
Kroghalsberget vars sträcka har en låg hastighet. Ytterligare
utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planförslaget innebär stora trafikförändringar i området.
Med omvandlingen av Västerbrogatan till allmänplatsmark
för torgändamål försvinner den största bullerkällan i närområdet. Därmed finns det möjlighet att lösa buller frågan med
genomgående bostäder.
För att säkerställa bedömningen kommer en bullerutredning
tas fram inför granskningsskedet.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Med
omvandlingen av Västerbrogatan till torg minskar biltrafiken
vilket vidare bidrar till en förbättring av luftkvaliten i
området.

Visionsbild över Väserbrogatan som blir en ny mötesplats i Borås.
DETALJPLAN
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9. Planbestämmelser

Utformning av byggnaden

Vid regleringen av byggnadens utformning har man tagit
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde samt dess
omgivning. För att bevara byggnaden har ett rivningsförbud
lagts till med bestämmelsen q1 som säger att byggnaden
inte får rivas. Med varsamhetsbestämmelserna k1 och k 2
bevaras den ursprungliga tegelfasaden samt fönstersnickeriets
karakteristiska drag på den befintliga byggnaden. Bestämmelsen f1,f 2 och f3 är egenskapsbestämmelser som reglerar
byggnadens tillkommande förändringar. Med beteckningen
f1 regleras utformning av de nya entrépartierna och balkong
öppningar samt dess materialval för att de skall utföras väl
anpassat till det befintliga husets utseende. Med bestämmelsen f 2 regleras utformningen av balkongerna samt dess
materialval. Bestämmelserna f1 och f 2 gäller för den befintliga
byggnaden medan bestämmelsen f3 reglerar utformning av
den tillkommande påbyggnaden. Den medger att påbyggnaden skall byggas indragen från varje sida 2,5 meter förutom
från Torggatan där byggnaden får vara indragen 1,2 meter.
Bestämmelsen f3 regleras också utformning av balkongerna
på påbyggnaden samt dess material val. Med bestämmelsen
högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan regleras hur
högt olika delar får utföras. Upp till 1 meter utöver högsta
totalhöjd får teknikrum för hiss och ventilation utföras på del
av taket mot innegården.
Vad avser skyltar och ytor för reklam skall ett samordnat
skyltprogram upprättas inför bygglovsprövning.

Allmänna platser

Bestämmelsen TORG visar område som är avsett för gångtrafik, handel och publik verksamhet. Området kan inrymma
kiosker och serveringar samt torghandel. Bestämmelsen
GATA visar att Hallbergsgatan, Torggatan och Holmsgatan
kommer att ha kvar sin användning som kommunala gator.
Områden med beteckningen GATA (CB) visar att gatorna
ska ha kvar sin användning som kommunala gator men
möjliggör en 3D-fastighetbestämmelse och ger en byggrätt på
en viss höjd ovanför gatan som är 4,2 meter och upp till en
angiven total höjd. Samma gäller för bestämmelsen TORG
(CB).

Huvudmannaskap allmänna platser

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark

Kvartersmarken har tilldelats bestämmelser CBP. Bokstaven
C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som
bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många. Den bestämmelsen tillåts i hela byggrätten förutom
källarplan. I ändamålet ingår t.ex. butiker,restauranger gym
och samlingslokaler. Bokstaven B betyder bostäder och det
tillåts inom hela byggrätten förutom källarplan och markplan. Bokstaven P står för parkering och är tillåten endast
i källarplan. En del av kvartersmarken är markerad med
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den
delen av mark.

Våning 6
Tillåts först och främst bostäder
men också centrumädamål.

Tillåts endast centrumädamål.
Tillåts endast parkering.
Möjlig 3D fastighetsbildning.
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Uteservering/inglasad vinter
trädgård.
3D illustration av användningsbestämmelser.
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10. Övergripande beslut

»»

Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde
mot åtgärder som påverkar området negativt.

Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplanearbete.

»»

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

Följande strategier berör detaljplanen:

»»

Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

»»

Vi utformar socialt hållbara bostäder över generationsoch kulturgränser med en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

Värna områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller
”mycket högt naturvärde”, klass II, gentemot åtgärder
som påverkar området negativt.

Staden vid Viskan

Vision 2025

»»

»»

»»

Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro,
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan
får en framträdande plats och ger möjligheter till både
aktiviteter och sinnesro.

»»

Vi skapar en ren, snygg, och trygg stad.

»»

Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
och upplevelser så att staden lever under dagens flesta
timmar.

»»

»»

Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemet dominera med nya tekniska
lösningar.
Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden
som finns i Borås.

Den planerade påbyggnaden och ombyggnaden som möjliggörs genom detaljplanen bidrar därmed till att förverkliga
Vision 2025.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
»»

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

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.

DETALJPLAN

År 2002 tog Kommunfullmäktige fram stadsbyggnadsprogramet Staden vid Viskan som en del av översiktsplanen.
Programmet presenterade olika långsiktiga utvecklings
möjligheter av byggnationer, mötesplatser och stråk i stadens
kärna. Västerbrogatan med sin omgivning var en ut av
platserna som presenterades med stor potential för utveckling
av mötesplatser och bostäder. Denna detaljplan bidrar till att
förverkliga visionen som togs fram i programmet.

Miljömål

Borås Stad verkar för att skapa en bättre stadsmiljö genom
miljömålen ”Hållbar samhällsplanering” och ”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”. Denna detaljplan bidrar
till att målen kan uppnås, då den innebär en attraktiv och
levande centrummiljö med en minskad biltrafik.
Av de nationella miljömålen har ”Frisk luft” och ”God
bebyggd miljö” relevans för planen. Påbyggnad på en redan
exploaterad mark bidrar till hållbar utveckling. När det gäller
miljömålet ”Frisk luft” har minsking av biltrafiken en stor
betydelse.

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

Behovsbedömning

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

»»

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin
egen fastighet.

»»

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Detta innebär att kommunen i framtiden ska äga och
ansvara för allmän platsmark inom planområdet.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar
på allmän plats regleras i det exploateringsavtal som
ska tecknas mellan kommunen och exploatören.
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll
av allmänna platser (gata och torg) inom planområdet.

»»

»»

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad,
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme,
fjärrkyla samt avfallshantering. Kontakt ska tas med
Borås Energi och Miljö AB för att säkerställa elkapaciteten för den utökade byggrätten.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad, framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el. Kontakt
ska tas med Borås Elnät AB för att säkerställa elkapaciteten för den utökade byggrätten. Borås Elnät AB har
också en ledningsrätt som löper genom den allmänna
platsmarken för torg. Vid ombyggnaden av torget ska
hänsyn tas till denna.

Avtal

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
ansvarsfördelning för utförande av allmän platsmark GATA
och TORG) samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet bör
också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.
Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal kan
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid
bygglovsprövningen. För en utförligare redovisning av Borås
Stads parkeringsregler och dess konsekvenser för Eko 10, se
avsnittet ”Biltrafik och bilparkering” i kapitel 3.
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Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet ligger inom fastigheterna Eko 10 och Innerstaden 1:1. Eko 10 ägs av KB Fastigheten Eko 10 (exploatören)
och Innerstaden 1:1 av Borås Stad.
Planen medger att kvartersmarken kan uppdelas i flera
fastigheter. Planen möjliggör 3D-fastighetsbildning för byggnadens olika funktioner och inrymmer även 3D-utrymme.
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren inom planområdet att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens olika
funktioner och användning.
Planförslaget innebär att 3D-utrymmen som urholkar
Innerstaden 1:1 (GATA (CB) och TORG (CB)) kan bildas. De
tillkommande 3D-utrymmena kan överföras från Innerstaden 1:1 till Eko 10 genom fastighetsreglering.
De delar av Eko 10 som ska utgöra allmän plats (GATA och
TORG) bör genom fastighetsreglering övergå till kommunens
fastighet Innerstaden 1:1. De delar av Innerstaden 1:1 som
utgörs av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå
till Eko 10. Lantmäteriförrättningen bekostas av exploatören.
Befintlig ledningsrätt inom planområdet kan komma behöva
omprövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomi

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändiga för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.
Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till
följd av att viss kvartersmark får ändrad användning till
allmän platsmark (TORG), där kommunen ska vara huvudman.
Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av sin
mark som den utökade byggrätten som detaljplanen medför.
Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom
kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats (GATA och
TORG) inom planområdet regleras i exploateringsavtalet
där även eventuell ersättning för övergången av de delar av
nuvarande Eko 10 som ska bli allmän platsmark regleras.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan fastställd den 13 maj 1970 upphävs för kvarteret Eko 10, se plankarta.

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

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Zilka Cosic
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad
Mark- och exploateringsingenjör
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

DETALJPLAN
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan
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Cathrine Kristoffersson

2017-08-22

1(2)
Dnr 2017/GRN0170 291

Lokalsamordnare
Lokalförsörjningsnämnden

Skrivelse med begäran om utökning av
passeranläggningar på Borås Stads
grundskolor
Förslag till beslut
Grundskolenämnden föreslås besluta:
1. Tillstyrka begäran att förse samtliga kommunala grundskolor med
passeranläggningar i Borås Stad.
2. Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande i sin helhet
I Grundskolenämndens lokalplan 2017 står det att Grundskolornas
utformning av säkerhetshetssystem i dag är undermåliga på många skolor. Några nybyggda och nyrenoverade skolor har säkerhetssystem i
form av passerkort och central- och elektronisk låsning. För att säkerställa säker hantering av behörighet, låsning/öppning för att komma in
på våra grundskolor föreslår Grundskoleförvaltningen att det sker en
utbyggnad av passeranläggningar som ska omfatta samtliga kommunala
grundskolor i Borås Stad.
Grundskolenämnden önskar att Lokalförsörjningsförvaltningen strävar
efter att göra alla grundskolor i Borås Stad säkra och trygga för elever
och personal, detta genom att förse alla skolorna med passeranläggning.
Passersystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter än det nuvarande nyckelsystemet som de flesta av grundskolorna i Borås Stad nu är försedda med. Om ett kort tappas bort går det
enkelt att ta bort den behörigheten medan en borttappad nyckel måste
ersättas med nya lås. Det ger även möjlighet att snabbt kunna låsa verk-
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samheten även under dagtid vilket medför en större trygghet både för
barn och personal vid t.ex. en hotbild. Man kan mycket lätt larma på eller larma av hela skolan. Denna typ av system underlättar även vid uthyrning av skollokaler.
Grundskolenämnden begär att LFF samverkar med säkerhetsamordnarna med ansvar för grundskola, som tillsammans gör en inventering
samt en kostnadskalkyl vad hyreshöjningen för Grundskolenämnden
skulle innebära. Grundskolenämnden önskar att LFF tillsammans med
säkerhetssamordnarna gör prioriteringsordningen av grundskolor som
ska förses med passeranläggning.
Samverkan
Information på Förvaltnings samverkansgrupp, FSG 2017-08-22.
GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)

Pär Arvidsson Fäldt

Ordförande

Förvaltningschef
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Dnr 2016/GRN0037 610

Lokalförsörjningsnämnden

Skrivelse med begäran att LFF ska anpassa
Äsperedskolans lokalbehov med en modul
Nämndens beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar Äsperedskolans lokalbehov med en modul utformad med två klassrum.
2. Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande i sin helhet
Efterfrågan på förskoleplatser ökar i Äspered. Förskolan Äsperedsgården har tre
avdelningar och är integrerad med Äsperedskolan. Under flera år har förskolan och
skolan samverkat kring lokalerna för att klara den ökade efterfrågan på förskoleplatser i området. Förskoleverksamheten hyr skolans administrativa utrymmen som
i dagsläget fungerar som en förskoleavdelning. Den fortsatta efterfrågan på förskoleplatser och fler elever i skolan gör att lokalerna från och med höstterminen 2017
inte räcker till för både förskolans och skolans behov. Delar av skolverksamheten
sker i dag i lokaler som inte är anpassade som klassrum. Små trånga utrymmen som
inte är ändamålsenliga för att bedriva undervisning med en större grupp/klass. Behovet har uppstått på skolan bl.a. för att en av Äsperedskolans åldersblandande
klasser delas till två åldershomogena klasser samt att fler elever börjar i förskoleklass än tidigare år.
Stadsdelsnämnden Öster framställde 2015-12-15 till Lokalförsörjningsnämnden om
en förstudie för tillbyggnad av förskolan. Under våren 2016 har en förstudie för ytterligare 30 förskoleplatser och en utökad utegård tagits fram. Även trafiksituationen runt förskolan och skolan har setts över. Denna projektering är ännu inte igång
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Lokalsamordnare

Dnr 2016/GRN0037 610

Lokalförsörjningsnämnden

2017-07-04 så behovet av mer lokaler kvarstår i Äspered. De administrativa lokaler
som förskolans hyr på skolan skulle inte vara ändamålsenliga för det behov som
skolan har så förskolan kan vara kvar i de lokalerna tillsvidare.
Grundskoleförvaltningen begär härmed om att hyra en skolmodul för att kunna
tillgodose lokalbehovet tillfälligt på Äsperedskolan. Behovet specificeras till två
klassrum med tillhörande kapprum, grupprum och toalett. Siffror tagna från LFF
senaste modulupphandling och är en uppskattad siffra med en hyreshöjning på ca
3200 kr/m², ytan blir ca 200m². Då behovet finns redan från höstterminen 2017,
önskar förvaltningen att inflyttning sker hösten 2017. En modul behöver finnas på
plats så snart som möjligt, när alla rutiner kring upprättande av modul är gjorda.
Detaljplanering av skolmodulernas placering och utformning ska ske tillsammans
med skolverksamheten.
Samverkan
Information i FSG 2017-08-22.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)

Pär Arvidsson Fäldt

Ordförande

Förvaltningschef

Anmälningsärenden

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
b) Anmälan till Skolinspektionen om skolsituationen vid Byttorpskolan.
Dnr: 41-2017:5226k, Dnr 2017/GRN0159 606
c) Uppföljning av beslut från BEO i ärende Dnr 45-2017:1241. Dnr 451-2017:5178,
Dnr 2017/GRN0046 606
d) Uppföljning av beslut från BEO gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling vid Erikslundskolan, Dnr 451-2017:5078, Dnr 2017/GRN0026 606
e) Beslut från Skolinspektionen gällande skyldigheten att motverka kränkande
behandling samt elevens rätt till särskilt stöd vid Rångedalaskolan,
Dnr 2017/GRN0021 606
f) Beslut från BEO gällande kränkande behandling vid Bodaskolan Dnr 45-2017:3036,
Dnr 2017/GRN0115 606
g) Beslut från Arbetsmiljöverket Fjärdingskolan; Förbud med omedelbar verkan och
föreläggande, Dnr 2017/GRN0119 026
h) Överklagande till Skolväsendets Överklagandenämnd gällande åtgärdsprogram för
elev vid Sjöboskolan, Dnr 2017/GRN0166 606

Delegationsbeslut
Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
lägger dessa till handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-06-15—
2017-08-14, Dnr 2016/GRN0038 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden 17-06-15—2017-08-22
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden juni och juli
2017 Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-06-01—2017-08-22
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Personal
Övriga delegationsbeslut
6. Avslagsbeslut skolskjuts juni-juli 2017 Dnr 2017/GRN0053

