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Datum 

2020-01-23 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena, torsdagen den 

30 januari 2020 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation 

följt av nämndsammanträdet från klockan 17.00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 

ida.westin@boras.se 

 
Mitt-S-samverkan träffas måndagen den 27 januari kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Andreas 
Ekström, tel. 0737-342736.  
 
Moderaterna och Kristdemokraterna träffas 27 januari den 27 januari kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  
 
Sverigedemokraterna träffas tisdagen den 28 januari. Meddela eventuellt förhinder 

till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslista   

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
Dnr 2019-00212 1.2.3.25 

 

5.  Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Dnr 2019-00228 1.1.6.2 

 

6.  Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2021-2023 
Dnr 2019-00237 1.2.4.2 

 

7.  Undertecknande av handlingar 
Dnr 2019-00244 1.1.4.25 

 

8.  Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs 
Centrum, Borås Stad 
Dnr 2019-00245 1.2.3.25 

 

9.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00003 1.1.3.0 

 

10.  Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00004 1.1.3.0 

 

11.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2020-00005 1.1.3.25 
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Yttrande över remiss: Utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad under förutsättning att Förskolenämndens 

synpunkter arbetas in i utredningen.                                                         

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Budget 2018 att 

utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Kommunstyrelsen har skickat 

förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad på remiss till 

alla nämnder och bolag.  

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till utredning om 

minskning av engångsartiklar i Borås Stad.                     

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Budget 2018 att 

utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Kommunstyrelsen har skickat 

förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad på remiss till 

alla nämnder och bolag.  

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad lyfter 

plastproduktionens påverkan på klimatet samt att stora mängder som 

produceras bara används en gång. Förskolenämnden ställer sig bakom vikten av 

att minskad användning av engångsartiklar uppmärksammas och instämmer i 

att en beteendeförändring kan behöva ske för att minska användningen av 

engångsartiklar. Dock behöver nuläget för hur användningen av engångsartiklar 

ser ut i Borås Stads verksamheter beskrivas och därefter analyseras, vilket inte 

är belyst i utredningen. Då utredningen saknar en nulägesbeskrivning för 

respektive verksamhet som lyfts fram, är föreslagna uppdrag/åtgärder otydliga i 

förhållande till utredningens syfte. Syftet med Kommunfullmäktiges uppdrag till 

Kommunstyrelsen var att identifiera områden där engångsartiklar används och 

ge förslag på metoder för hur de kan minska. Förskolenämnden vill betona 

vikten av att inte bli för detaljerad i skrivningar om uppdrag/åtgärder, och att 

låta respektive nämnd arbeta i linje med tillitsbaserad styrning som 

Kommunstyrelsen har beslutat om att Borås Stad ska arbeta för. 
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Kommunstyrelsen har idag genom Borås Stads miljömål 2018 – 2021, etappmål 

2a det samordnande arbetet att arbeta för resursanvändning genom ökat 

återbruk och materialåtervinning. Som aktivitet för detta mål anges: 

Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor, exempelvis 

arbetskläder, möbler och engångsartiklar. Förskolenämnden ser att 

utredningens intentioner inryms i det arbete som bedrivs inom ramen för 

uppfyllande av miljömålen.   

Förskolenämnden vill bemöta de punkter med förslag på åtgärder/uppdrag 

som utredningen föreslår. Borås Stads förskolor arbetar med läroplan (Lpfö18). 

I förskolans uppdrag framgår tydligt av läroplanen att utbildningen ska ge 

barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till 

sin omgivande miljö och till natur och samhälle.1 Arbetet med hållbar 

utveckling och miljö samt klimatfrågor är genom nya läroplanen en integrerad 

del i förskolans utbildning.  

Sedan 2009 arbetar förskolorna med Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan). 

Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och 

kommunerna i Västra Götaland. Syftet med Hyfs är att förbättra 

hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet 

infektionssjukdomar bland barnen.2 I gällande hygienråd i förskolan som ges ut 

av Hyfs framgår tydligt hur handhygienen ska hanteras, för personal såväl som 

för barn. Engångshandskar används i enlighet med hygienråden vid 

toalettbesök och blöjbyte och det framgår tydligt att engångstvättlappar ska 

användas vid blöjbyte. Förskolenämnden delar inte utredningens syn på att det 

är en överdriven rädsla att sprida smitta i verksamheten, inte heller att 

slentrianmässiga blöjbyten sker. Ur ett barnperspektiv sett till utredningen ser 

Förskolenämnden till barnens hälsa i första hand. Detta görs genom att 

förskolorna följer de hygienråd som finns. Förskolorna har redan idag 

skogränser vid förskolornas entréer och arbetar idag med att minska 

användningen av skoskydd, flera förskolor använder tvättbara skoskydd.  

Slutligen vill Förskolenämnden poängtera att det inte ingår i nämndens uppdrag 

att utbilda föräldrar och personal i tidig potträning, det åligger varken nämnden 

i sitt grunduppdrag från Kommunfullmäktige eller i det statliga uppdrag som 

Förskolenämnden har.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad.                                  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

                                                      
1 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan 
2 https://www.vgregion.se/hyfs  

https://www.vgregion.se/hyfs
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Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén  

Förvaltningschef 

 



 

 

Johanna Thorén, 033-35 71 78 
johanna.thoren@boras.se 

RAPPORT 
Sida 

1(10) 
Datum 

2019-09-17 
 

 

 

 
 

 

 

Förslag till utredning om 
minskning av 
engångsartiklar i Borås 
Stad 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

2(10) 
 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

5(10) 
 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att avstyrka remissen om samverkan för barns och 

ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen.         

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samverkan för barns och 

ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet med överenskommelsen är att stärka 

samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget 

omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 

kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av 

samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.  

Förskolenämnden anser att överenskommelsen i sin helhet saknar en tydlig 

struktur för hur samverkan mellan de olika verksamheterna ska ske. Samt att 

förskolans roll förminskas då överenskommelsen endast beskriver medverkan i 

SIP (Samordnad individuell planering).  

Förskolenämnden anser ser även att: 

- Begrepp behöver förtydligas. 

- Förskolan behöver separeras från skolan i texten då det är två olika 

verksamheter. 

- Det bör framgå, att även förskolan styrs av Skollagen.        

För att överenskommelsen ska bli så bra som möjligt för barnet, anser 

Förskolenämnden att dessa punkter bör åtgärdas. Förskolenämnden uppmanar 

även till genomförandet av en barnkonsekvensanalys, då beslutet i hög grad 

berör barn.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden anser att följande ändringar bör göras: 
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Genomgående i dokumentet behöver begreppen huvudman och kommun 
förtydligas, då flera förvaltningar har ansvar.  
 
I dokumentet behöver det förtydligas hur samverkan ska ske.  
 
Under rubrik 2.1, andra stycket nämns förskolan som en likställd 
samverkanspart men efterföljande text tar inte upp förskoleperspektivet. 
Förskolenämnden anser att texten bör ändras till: 
Ett barns förskoletid eller elevs skolgång och hälsa påverkar varandra ömsesidigt och 
en fungerande förskola och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa 
hos barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är 
viktiga framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och elever”. 
 
Under rubrik 2.2 nämns inte förskolan. Förskolenämnden anser att förskola bör 
läggas till i följande mening: 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR, skola och 
förskola.” 
 
Under rubrik 2.2.1, punkt sex, behöver tidsaspekten för SIP-möte förtydligas. 
 
Under rubrik 2.2.2 i första stycket behöver det tydliggöras vad det är som ska 
följas upp och vad som ska redovisas. 
Under samma rubrik, sista stycket behöver det även förtydligas vem som tar 
initiativ för att tillskapa rutiner och samverkan, samt vilka rutiner det gäller. 
 
I bilaga 2 under rubriken Förskola, anser Förskolenämnden att sista meningen 
bör ändras till följande: 
Enligt Skollagen ska personalen i förskolan uppmärksamma och hjälpa de barn 
som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling och rektor i förskolan ska se till att 
sådant stöd ges”. 
 
I bilaga 2 under rubriken Elevhälsan anser Förskolenämnden att det också bör 
finnas en text om Barnhälsan. 
 
I bilaga 3 under rubriken Skollagen (2010:800) bör det tilläggas att även 
förskolan regleras av skollagen. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 23 januari 2020.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 

1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 

enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 

inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 

stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 

barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 

dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 

riktlinjer. 

 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 

Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 

samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

 

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 

livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 

påverka stöd- och vårdinsatserna. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 

och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 

dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).  

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 

1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 

VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 

dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  

 

Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 

samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 

ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 

unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 

det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  

 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 

socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 

bättre skolförankring, SAMS. 

 

En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 

sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 

insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 

tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 

arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 

barn och unga, oavsett vårdnivå. 

 

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 

 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 
villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  

 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 
att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

 Vilka behov den barnet/den unge har 

 Vilka insatser som ska genomföras  

 De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 

 Vem som har huvudansvar för planen  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 

2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 

 
3.1 Före placering 
 

3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  

 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 

som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 

 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer.  

 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning.  

 

Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 

 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

 Konsultation BVC, elevhälsa 

 Konsultation tandvården 

 Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

 Utlåtande från hälso- och sjukvården 

 Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 

 Rutin för läkarundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 

 Rutin för hälsoundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    

    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   

 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

 Vilka insatser den enskilde behöver 

 De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 

 Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 
på placeringsorten 

 Vem som har huvudansvar för planen 

 Fast vårdkontakt utses  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 

problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 

komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 

placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  

3.3 I samband med avslut av placering 
 

3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 

vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 

från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  

 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 

behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   

 
4 Genomförande 
 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 

 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 

5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 

särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 

från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-

institutioner. 
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Bilaga 1: Definitioner  
 

Samverkan  

Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 

 

Samordning  

Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 

 

Samarbete 

Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 

 

Samsyn  

Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 

 

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 

 

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  

 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 

 Identifiera vad som underlättar samverkan 

 Identifiera vad som försvårar samverkan 

 Följa utvecklingen fortlöpande 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 

 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   

 

I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  

 

Sammanhållen vård och omsorg 

https://www.synonymer.se/sv-syn/sätt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 

 

Tvärprofessionell 

Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  

– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 

intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 

dess helhet.   
 

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 

hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 

Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 

hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 

Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 

att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 

 

Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           

 

Ungdomsmottagning 

Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  

 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 

Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  

Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  

 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  

BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  

 

Habilitering   

Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 

 

Vuxenpsykiatrin 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 

 

Regionala medicinska riktlinjer 

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  

 

Kommunen ansvar - socialtjänst 

Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  

barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  

Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  

 

SoL 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  

 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  

 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 

 

LSS 

LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   

 

Kommunens ansvar - skola 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  

 

Förskola  

Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 

Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   

Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  

 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  

 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   

 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Elevhälsan  

Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 

förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 

utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 

och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 

smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  

 

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  

HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  

skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   

 

Patient lag (2014:821) 

Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  

 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  

  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  

  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  

omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  

  

Skollagen (2010:800)  

Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  

  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  

LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  

huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  

samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  

LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  

  

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  

inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  

hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  

  

Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  

Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  

fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   

  

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngslag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
https://sv.wikipedia.org/wiki/LVU
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Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2021-2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Lokalbehovsplan för planperioden 2021-2023 

och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.         

Sammanfattning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-

2023. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 

för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov 

som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. Antal barn i förskoleålder beräknas öka med ca 269 fram till 

2023. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i förhållande till sitt 

boende så befolkningsprognos på lokala geografiska områden har en stor 

betydelse för att avgöra var förskoleplatserna behövs. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och 

ändamålsenliga lokaler och med en ekonomiskt hållbar plan. 

Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 

Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN 

förelägger Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete.               

Ärendet i sin helhet 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-

2023. Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund 

för Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 

inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen.  

Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en 

större ökning av behovet av förskoleplatser. Samtidigt ser 

Förskoleförvaltningen att barnens vistelsetider har ökat. Befolkningsprognosen 

skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det gör också behovet av 

förskoleplatser. Behov finns i flera områden avseende kapacitet i form av fler 

förskolor men även tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de 

närmaste åren. Ett byte av verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa 

ekonomiska konsekvenser men kan ge stora pedagogiska vinster. 
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Förskolenämnden ser att vissa områden inte ligger i fas med planering och 

utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. Inom förskolan finns ett antal 

tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga, medan andra 

inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör bygglov de närmaste åren och 

i takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att avetableras. 

Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig i 

samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 

eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 

påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och 

strategi för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma 

lösningar. För förvaltningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor 

som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar till lärande. Fördelarna 

med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 

personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt 

mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att 

arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika aktiviteter. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av 

förskola. Utifrån riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för 

nybyggnation och ombyggnation av förskola. Rutinerna används som 

beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen vid nybyggnation och 

ombyggnation av förskola. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste 

Förskolenämnden ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som 

aviseras av kommunala och privata aktörer. Bostadsbyggnadsprogram del 2, 

som uppdateras årligen utgör Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 

under perioden 2019-2023. I programmet redovisas kända 

bostadsbyggnadsprojekt. Under perioden 2019-2023 finns ca 1700 bostäder 

inom klara detaljplaner och ca 4400 bostäder inom pågående detaljplaner. 

Utöver dessa bostäder planeras ca 4400 bostäder inom av kommunen ännu ej 

tidsatta projekt.  

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande utav 

lokalbehovsplanen. Förskolenämnden vill framföra till LFN att ändamålsenliga 

lokaler ger bättre förutsättningar för att bedriva likvärdig utbildning i förskolan. 

Lokalernas tillgänglighet och utformande behöver säkerställs för att kunna 

värna om barns lika värde och rätt till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att 

barns integritet behöver värnas om i samband med att skötrum och toaletter 

utformas för att förhindra insyn. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2020-2023.                                 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2020-01-23.  
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter att förälder 
anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är högre ställd än så. Målet är att 
plats ska kunna erbjudas på önskat placeringsdatum, rimlig handläggningstid är 14 dagar. 
Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en större ökning av behovet 
av förskoleplatser. Samtidigt ser Förskoleförvaltningen att barnens vistelsetider har ökat. 
Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det gör också behovet av 
förskoleplatser. Behov finns i flera områden avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Ett byte av 
verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser men kan ge stora pedagogiska 
vinster. 

Förskoleförvaltningen har tillsammans med rektorer och Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört 
kvalitetsdialoger avseende förskolelokalernas beskaffenhet. Dialogerna visade att lokalernas 
beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora delar uppfylls kraven, 
men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla de krav som ställs på 
kommunen som huvudman. Förskolornas inomhusmiljö är generellt väl fungerande men vissa 
förskolor har en inomhusmiljö som inte lämpar sig för förskoleverksamhet. Förskolor som inte är 
konstruerade som förskolor och äldre förskolor, har generellt sett en sämre inomhusmiljö med de 
utmaningar som detta medför. Även förskolornas utomhusmiljö är generellt väl fungerande. Dock 
behöver staket, grindar och lekredskap ses över och underhållas på flera förskolor. På vissa förskolor 
krävs större åtgärder för att få en bättre utomhusmiljö och även ökad tillgänglighetsanpassning. Vissa 
ytor är mer anpassade för skolbarn, såsom en asfalterad skolgård. Det kommer att behövas åtgärder, 
bland annat skydd mot sol och säkrare stängsel och staket på vissa förskolor samt även runt gungor. 

Vissa områden ligger inte i fas med planering och utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. 
Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga, medan 
andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör bygglov de närmaste åren och i takt med 
planerad nybyggnation kommer paviljongerna att avetableras. 

Förskolenämnden behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som 
påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och strategi för 
lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. För förvaltningen är det 
viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att förskolorna utformas så att de lockar 
till lärande. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. En större 
personalgrupp ger utrymme för olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid 
exempelvis sjukfrånvaro. Lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större 
barngrupper vid olika aktiviteter. 

Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalbehovsplan är av stor vikt, då beslut som sker 
inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalbehovsplan och tvärtom. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Utifrån 
riktlinjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för nybyggnation och ombyggnation av förskola. 
Rutinerna ska ge stöd för att kommunicera värden, funktioner och målsättning med verksamheten som 
bedrivs på förskolan. Rutinerna används som beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen 
vid nybyggnation och ombyggnation av förskola. 

Syftet med lokalbehovsplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med 
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en ekonomiskt hållbar plan. Lokalbehovsplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN förelägger 
Kommunstyrelsen inför kommande budgetarbete. 

Förskolenämnden prioriterar alltid barnets bästa i sitt framtagande utav lokalbehovsplanen. 
Förskolenämnden vill framföra till LFN att ändamålsenliga lokaler ger bättre förutsättningar för att 
bedriva likvärdig utbildning i förskolan. Lokalernas tillgänglighet och utformande behöver säkerställs 
för att kunna värna om barns lika värde och rätt till utveckling. Vidare vill nämnden belysa att barns 
integritet behöver värnas om i samband med att skötrum och toaletter utformas för att förhindra insyn. 

2 Demografi 

  

Ålder 0-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ökning/Minskning 

från 2018-2023 

Brämhult 
(1) 

1 238 1 224 1 200 1 206 1 199 1 189 -49 

Centrum (2) 836 858 932 965 1 002 1 165 329 

Göta (3) 925 935 962 1 002 1 052 1 056 131 

Norrby (4) 993 1 007 1 001 987 969 962 -31 

Sjöbo (5) 531 531 532 536 604 649 118 

Trandared 
(6) 

730 693 678 664 637 617 -113 

Dalsjöfors 
(7) 

852 887 878 904 885 838 -14 

Fristad (8) 768 764 769 768 742 726 -42 

Sandhult 
(9) 

844 843 824 818 803 784 -60 

Viskafors 
(10) 

439 450 460 447 435 439 0 

Totalt 8 156 8 192 8 236 8 297 8 328 8 425 269 

I befolkningsprognosen tas hänsyn till planerad byggnation fram till 2023.  

(1) Avser områdena Brämhult, Hässleholmen, Boda, och Svensgärde. 
(2) Avser områdena Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm. 
(3) Avser områdena Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet. 
(4) Avser områdena Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen. 
(5) Avser områdena Sjöbo, Alideberg och Tosseryd. 
(6) Avser områdena Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 
(7) Avser områdena Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 
(8) Avser områdena Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 
(9) Avser områdena Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 
(10) Avser områdena Viskafors, Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma 
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3 Övergripande nulägesanalys 

Det Förskolenämnden kan utläsa av statistik och prognos är att Borås Stad kan vänta en större ökning 
av barn i förskoleålder jämfört med den befolkningsprognos som togs fram 2018. Antal barn i 
förskoleålder beräknas öka med 269 fram till 2023. 

Ett minskat behov, som också behöver planeras för, ser Förskolenämnden inom flera områden. Av 
erfarenhet vet Förskolenämnden att det kommer att ske förändringar i prognosen över tid och då oftast 
till ett högre behov snarare än ett lägre. 

I bedömningen av kommande behov av förskoleplatser måste Förskolenämnden ta hänsyn till de olika 
exploateringar av bostadsområden som aviseras av kommunala och privata aktörer. 
Bostadsbyggnadsprogram del 2, som uppdateras årligen utgör Borås Stads handlingsplan för 
bostadsbyggande under perioden 2019-2023. I programmet redovisas kända bostadsbyggnadsprojekt. 
Under perioden 2019-2023 finns ca 1700 bostäder inom klara detaljplaner och ca 4400 bostäder inom 
pågående detaljplaner. Utöver dessa bostäder planeras ca 4400 bostäder inom av kommunen ännu ej 
tidsatta projekt. Nedan redovisas större projekt som omfattar minst 100 bostäder inom klara 
detaljplaner, respektive pågående detaljplaner. Behovet av förskolor måste alltid beaktas i samband med 
nyproduktion av bostäder. 

Projekt inom klara detaljplaner 

 Bergdalen, här planeras för 100 nya bostäder.   

 Regementet, här planeras för 400 nya bostäder.  

 Hässleholmen, här planerar AB Bostäder att bygga 240 lägenheter fram till 2022. 

Projekt inom pågående detaljplaner 

 Bergslena, en detaljplan för 250 bostäder 

 Bergsäter, en detaljplan för 530 bostäder 

 Brämhult, detaljplaner för 110 bostäder  

 Byttorp, två detaljplaner för 170 bostäder 

 Centrum, fem detaljplaner för ca 750 bostäder 

 Druvefors, detaljplan för 200 bostäder och förskola 

 Regementet, detaljplan för 100-300 bostäder 

 Sandared, två detaljplaner för ca 120 bostäder 

 Sjöbo, två detaljplaner för förskola och 450 bostäder samt 300 bostäder  

 Tosseryd, detaljplan för förskola samt för 300 bostäder 

 Östermalm, detaljplan för ca 100 bostäder 
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4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Klara detaljplaner för 240 bostäder finns på Hässleholmen. Det pågår ett detaljplanarbete för Brämhult 
i syfte att bygga 110 bostäder i området. Från området placeras nu ca 90 barn mot andra 
upptagningsområden, samtidigt placeras runt 80 barn i området från andra upptagningsområden i 
staden. Närmare 80 barn från området går i fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Bodagården, 
Steglängdsgatan 1 

120 120 120 120 120 120 

Bäckaryd, Gamla 
Brämhultsvägen 85 

105 105 105 105 105 105 

Hässlegården, 
Våglängdstatan 147 

120 120 120 120 120 120 

Kärrabacken, 
Dammgatan 12 

120 120 120 120 120 120 

Marklandsparken, 
Tunnlandsgatan 1B 

120 120 120 120 120 120 

Milstensgläntan, 
Milstensgatan 

40 0     

Milstensgården (inkl. 
dygnet runt), 
Milstensgatan 3 

120 140 140 140 140 140 

Naturleken, Gamla 
Brämhultsvägen 82 

25 25 25 25 25 25 

Våglängdsgården, 
Våglängdsgatan 59 

30 30 30 30 30 30 

Tunnlandsgården, 
Tunnlandsgatan 15 

30 30 30 30 30 30 

Ängsgården, 
Kamgarnsgatan 19 

80 80 80 80 80 80 

Familjecentral Boda, 
Smörhulegatan 2 

      

Antal platser i området 910 890 890 890 890 890 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 
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4.1.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 1224 1200 1206 1199 1189 

Antal platser i området 940 910 890 890 890 

Förväntat behov 898 896 905 899 892 

Över- / underskott av platser i plan 42 14 -15 -9 -2 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

42 14 -15 -9 -2 

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Område Centrum är i ett stort behov av fler förskoleplatser. Området utvecklas och förtätas med 
bostäder. 

I Centrum finns fastställda detaljplaner för 310 lägenheter. Dessutom finns det 970 bostäder i pågående 
detaljplanearbete. På Bergdalen finns fastställda detaljplaner för 143 lägenheter. På Östermalm pågår 
detaljplanearbete för att ta fram 100 nya bostäder. 

Från området placeras närmare 40 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras närmare 
150 barn i området från andra upptagningsområden i kommunen. Runt 60 barn från området går i 
fristående verksamhet. Prognosen visar att det finns ett stort behov av ytterligare förskoleplatser i 
området. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Björkängen, Klinikvägen 
42 

40 40 40 40 40 40 

Kvarngården, Övre 
Kvarngatan 32 

38 38 38 38 38 38 

Liljeberget, 
Liljebergsgatan 14 

100 100 100 100 100 100 

Mariagården, 
Torstensonsgatan 2 

100 100 100 100 100 100 

Sagan, Kråkekärrsgatan 
8, Borås 

120 120 120 120 120 120 

Skogsängen förskola 
(inkl. Mini), Klinikvägen 
48 

167 167 167 167 167 167 

Tokarpsberg, 
Linderbergsgatan 5 

80 80 80 80 80 80 

Östermalmsgården, 
Klinikvägen 33 

80 80 80 80 80 80 

Familjecentral Centrum, 
Stora Kyrkogatan 4 
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Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Övre Kvarngatan 29, 
Admin 

      

Olovholmsgatan 32       

Antal platser i området 725 725 725 725 725 725 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.2.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 858 932 965 1002 1165 

Antal platser i området 725 725 725 725 725 

Förväntat behov 672 695 724 752 874 

Över- / underskott av platser i plan 53 30 1 -27 -149 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

53 30 1 -27 -149 

4.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Byggnation av 63 lägenheter i Dalsjöfors har påbörjats. Detaljplanen medger byggnation av ytterligare 
50 lägenheter. Det finns fastställda detaljplaner för ytterligare 53 bostäder och det pågår 
detaljplanearbete för ytterligare 40 lägenheter. 

Från området placeras ca 25 barn mot andra upptagningsområden, runt 10 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Drygt 20 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Alprosgården, 
Uppegårdsgatan 2 

25 120 120 120 120 120 

Aplaredsgården, 
Boråsvägen 22 

20 20 40 40 40 40 

Aplaredsgården, 
klubbstugan 

20 20 0    

Dalsjögården, 
Uppegårdsgatan 8 

120 120 120 120 120 120 

Dannike förskola, 
Länghemsvägen 

55 55 55 55 55 55 

Kerstinsgården, 
Puckvägen 6 

80 80 80 80 80 80 

Lövängen, Bråthultsv 8, 
Lövåsvägen 4-6 

60 60 60 60 60 60 
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Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Rångedala, 
Gretlandavägen 11 

60 60 60 60 60 60 

Skogsgläntan, 
Fageråsvägen 21 

120 120 120 120 120 120 

Utsikten (Dalsjöhallen), 
Bollvägen 10 

40 0     

Äspered, Skolstigen 60 60 60 60 60 60 

Öppna förskolan 
Dalsjöfors, Toarps 
församlingshem, 
Prästgården 1 

      

Antal platser i området 660 715 715 715 715 715 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.3.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 887 878 904 885 838 

Antal platser i området 680 660 715 715 715 

Förväntat behov 655 687 705 690 654 

Över- / underskott av platser i plan 25 -27 10 25 61 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

25 -27 10 25 61 

4.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Det finns fastställda detaljplaner för 115 bostäder i Fristad/Gingri. Det finns fastställda detaljplaner för 
53 bostäder i Sparsör. Pågående detaljplanearbete finns för 15 bostäder i Sparsör. 

Från området placeras runt 15 barn mot andra upptagningsområden och närmare 30 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Runt 10 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Blåklinten, Krögarevägen 
4 

40 40 40 40 40 40 

Frufällegården, 
Skogsrydsvägen 112 

80 80 80 80 80 80 

Lilla safiren, Rosenvägen 
6 

40 40 0    

Ljungagården, 
Gullbuskevägen 2 

120 120 120 120 120 120 
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Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Skogsstjärnan, Nya 
Kyrkvägen 20 

60 60 60 60 60 60 

Tallbacken, Sportvägen 6 120 120 120 120 120 120 

Trollevi, Hovalidsvägen 3 80 80 80 0   

Växthuset, Råryd 1 80 80 80 80 80 80 

Vinkelvägen, Sparsör, 
120 

   80 120 120 

Öppna förskolan Fristad, 
Munkågården 
Asklandavägen 3 

      

Antal platser i området 620 620 580 580 620 620 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.4.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 764 769 768 742 726 

Antal platser i området 640 620 620 580 580 

Förväntat behov 616 611 607 586 574 

Över- / underskott av platser i plan 24 9 13 -6 6 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

24 9 13 -6 6 

4.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

På Kristineberg pågår detaljplanearbetet för att ta fram 60 nya bostäder. På Druvefors pågår 
detaljplanearbetet för att ta fram 200 nya bostäder. På Regementsområdet finns en fastställd detaljplan 
för 400 bostäder, försäljningen av etapp 1 har startat. Etapp 2 med 200 bostäder planeras till 2022. 

På Gässlösa finns på längre sikt planer för bostäder. Här är det av stor vikt att förskolor planeras innan 
byggnationen startar. 

Från området placeras drygt 90 barn mot andra upptagningsområden. Närmare 60 barn placeras i 
området från andra upptagningsområden i kommunen. Drygt 70 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Götagården, 
Islandsgatan 6 

30 30 0    

Hedvigsborgsgården, 
Flymadervägen 

60 60 60 60 60 60 
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Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Kristinegården, 
Kristinegränd 4 

100 100 120 120 120 120 

Linneagården, 
Kjellgrensgatan 12 

80 80 0    

LärKan, Kulbanan 4 130 130 130 130 130 130 

Moldeparken, 
Moldegatan 4 

60 60 60 60 60 60 

Silverpoppeln, 
Islandsgatan 7 

120 120 120 120 120 120 

Björnflokan, förhyrning   120 120 120 120 

Ny förskola Gässlösa       

Ny förskola Regementet       

Öppna förskolan 
Kristineberg, 
Kristinegränd 3 

      

Antal platser i området 580 580 610 610 610 610 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.5.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 935 962 1002 1052 1056 

Antal platser i området 590 580 580 610 610 

Förväntat behov 562 569 591 621 623 

Över- / underskott av platser i plan 28 11 -11 -11 -13 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

28 11 -11 -11 -13 

4.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

På Byttorp pågår tre detaljplanearbetet för att ta fram 170 nya bostäder. Hestra är ett område som 
växer. Inom området Getängen/Knalleland planeras på sikt bostäder. Behov av förskolor måste finnas 
med i plan. 

Från området placeras runt 80 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 40 barn i 
området från andra upptagningsområden i kommunen. Ca 90 barn från området går i fristående 
verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i området. 
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Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Byttorpsgården, 
Kvibergsgatan 17 

40 60 60 60 60 60 

Hällegården, Hällegatan 
25 

80 80 80 80 80 80 

Kreanova, 
Värmlandsgatan 19 

120 120 120 120 120 120 

Kronängsgården, Västra 
Nygatan 52 

60 60 60 0   

Kärnhuset, Pianogatan 1 140 140 140 140 140 140 

Norrbygården, 
Alingsåsvägen 11 

40 40 0    

Norrbyskolans fsk, 
Norrby Tvärgatan 25-27 

140 140 140 140 140 140 

Parkgården, Parkgatan 8 40 40 40 40 40 40 

Positivgården, 
Positivgatan 13 

24 24 24 24   

Tullengymnasiets lokaler 
(Virvelvinden inkl. dygnet 
runt Nattviolen), Tullatorg 
9 

80 60 60 60 60 60 

Kronängsparken, 120    100 120 120 

Hestra, Serenadgatan, 
120 

    120 120 

Ny förskola Getängen       

Familjecentral Norrby, 
Norrby Tvärgata 34 

      

Antal platser i området 764 764 724 764 880 880 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.6.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 1007 1001 987 969 962 

Antal platser i området 769 764 764 724 764 

Förväntat behov 722 732 721 707 702 

Över- / underskott av platser i plan 47 32 43 17 62 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

47 32 43 17 62 
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4.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

I Sandared finns pågående detaljplaner för 112 bostäder. I Sjömarken byggs 40 nya lägenheter och 
dessutom pågår detaljplanearbete för 50 lägenheter. I Sandared är en ny förskola planerad att byggas på 
Strandvägen. I Sjömarken finns en plan för en ny förskola på Badstrandsvägen. 

Från området placeras närmare 30 barn mot andra upptagningsområden och runt 50 barn från andra 
upptagningsområden i kommunen placeras i området. Drygt 20 barn från området går i fristående 
verksamhet 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Björkgården, 
Björkdalsvägen 13 A-B 

120 120 120 120 120 120 

Ekegården, Ekvägen 4 80 80 60 60 60 60 

I Ur och Skur Kvarnen, 
Kvarnstigen 1 

30 30 0    

Kullagården, 
Rullstensvägen 2 

120 120 120 120 120 120 

Melltorp, Ljungvägen 14 120 120 120 120 120 120 

Nordtorp, Gamla skolan 35 35 0    

Rullan, Rullstensvägen 4 60 60 60 60 60 60 

Sjögården, Norra 
Gränsvägen 4 

60 60 60 0   

Sandared strand, 120   80 120 120 120 

Badstrandsvägen, 120    80 120 120 

Antal platser i området 625 625 620 680 720 720 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.7.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 843 824 818 803 784 

Antal platser i området 660 625 625 620 680 

Förväntat behov 650 629 622 610 596 

Över- / underskott av platser i plan 10 -4 3 10 84 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

10 -4 3 10 84 
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4.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Det finns pågående detaljplaner för 450 bostäder på Sjöbo. På Alideberg finns pågående detaljplaner 
för 100 bostäder. I Tosseryd finns en pågående detaljplan för 300 bostäder. 

Från området placeras drygt 50 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 20 barn 
på område Sjöbo från andra upptagningsområden i staden. Ca 45 barn från området går i fristående 
verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser på övre Sjöbo. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Savannen inkl. dygnet 
runt-verksamhet, 
Idrottsgatan 

60 60 60 60 60 60 

Solgården, 
Solgårdsgatan 1 

0      

Skattkistan, Nissegatan 
7-9 

100 100 100 100 100 100 

Sjöbogården, 
Källbogatan 2 

60 60 60 60 0  

Trollgården, Sjöbogatan 
5 

60 60 60 60 60 60 

Vildmarken inkl. dygnet 
runt-
verksamhet,  Alidelundsg
atan 6 

85 100 120 120 120 120 

Övre Sjöbo, 120    80 120 120 

Tosseryd, 120       

Familjecentral Sjöbo, 
Sjöbotorggata 6 

      

Antal platser i området 365 380 400 480 460 460 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.8.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 531 532 536 604 649 

Antal platser i området 336 365 380 400 480 

Förväntat behov 337 345 348 393 422 

Över- / underskott av platser i plan -1 20 32 7 58 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

-1 20 32 7 58 
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4.9 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

På Bergsäter finns två fastställda detaljplaner för 155 bostäder och pågående detaljplaner för 530 
bostäder. En förskola finns med i plan på Bergsäter. 

Från området placeras runt 60 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras ca 70 barn på 
området från andra upptagningsområden i kommunen. Runt 25 barn från området går i fristående 
verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

Hulta Torg (Torgets 
förskola), Hultatorg 4 

100 140 140 140 140 140 

Hulta Ängar, 
Sörmarksgatan 207 

120 100 0    

Kransmossen, 
Kransvägen 210 

120 120 120 120 120 120 

Södergården, 
Trandaredsgatan 40 

120 120 120 120 120 120 

Sörmarksgården, 
Sörmarksgatan 65 

60 60 60 60 60 60 

Trandaredsgården, 
Trandaredsgatan 42 

100 100 100 100 100 100 

Backadalen, 120   80 120 120 120 

Antal platser i området 620 640 620 660 660 660 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.9.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 693 678 664 637 617 

Antal platser i området 660 620 640 620 660 

Förväntat behov 634 621 611 586 568 

Över- / underskott av platser i plan 26 -1 29 34 92 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

26 -1 29 34 92 

Området förväntas kunna omhänderta behov av förskoleplatser från Centrum. 
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4.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Viskafors finns fastställda detaljplaner för 70 bostäder. Ytterligare 50 bostäder planeras i pågående 
detaljplaner. 

Svaneholm är ett område som behöver prioriteras, då det saknas förskoleplatser inom området. 

Från området placeras ca 20 barn mot andra upptagningsområden och nästan lika många barn från 
andra upptagningsområden i staden placeras i område Viskafors. Runt 10 barn från området går i 
fristående verksamhet. 

Objekt 
Kapacitet 

2020 
Kapacitet 

2021 
Kapacitet 

2022 
Kapacitet 

2023 
Kapacitet 

2024 
Kapacitet 

2025 

I Ur och Skur Kråkan, 
Södra Granbäcksbvägen 
9 

30 30 30 30 30 30 

Falkungen, Skolgränd 5 40 40 40 40 40 40 

Herrgårdsleken, Nya 
Vägen 5 

60 60 60 60 60 60 

Pumpkällagården, 
Hagkällevägen 

60 60 60 60 60 60 

Svanungen, Skolgatan 3 57 57 57 57 57 57 

Ängsjögården, 
Rydbovägen 

100 100 100 100 100 100 

Ny förskola, Svaneholm       

Antal platser i området 347 347 347 347 347 347 

Befolkningsprognos är framtagen till och med år 2023. För åren 2024 och 2025 råder därför osäkerhet kring behov av platser. 

4.10.1 Befolkningsprognos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Befolkningsprognos, 0-5 år 450 460 447 435 439 

Antal platser i området 347 347 347 347 347 

Förväntat behov 346 354 344 335 338 

Över- / underskott av platser i plan 1 -7 3 12 9 

Behov utöver plan      

Över- / underskott av platser, inkl. 
behov 

1 -7 3 12 9 
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5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Bodagården, 
Steglängdsgatan 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Hässlegården, 
Våglängdstatan 147 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Kärrabacken, 
Dammgatan 12 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Milstensgläntan, 
Milstensgatan 
 

Avetablering 0 -40   

Milstensgården 
(inkl. dygnet runt), 
Milstensgatan 3 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 20 0 0 

Naturleken, Gamla 
Brämhultsvägen 82 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Tunnlandsgården, 
Tunnlandsgatan 15 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Summa  0 -20 0 0 

Bodagården, Steglängdsgatan 1 

Förändrat behov och orsak 

Behov av egen toalett för kökspersonal.  
Gungor och lekredskap saknar stötdämpare.  
Målningsarbete behövs invändigt, väldigt slitna väggar. 

Hässlegården, Våglängdstatan 147 

Förändrat behov och orsak 

En av sex hemvister är kvar att renovera.  
Sliten utomhusmiljö med stort behov av upprustning.  
Grind och lekredskap behöver ses över.  



Förskolenämnden, Lokalbehovsplan 2021-2023 19(42) 

Passagesystem behöver bytas, utsatt område. 
Stötdämpande underlag i utemiljön behöver ses över. 

Kärrabacken, Dammgatan 12 

Förändrat behov och orsak 

Saknar solskydd och skuggmöjligheter på hela utegården. 

Milstensgläntan, Milstensgatan 

Förändrat behov och orsak 

Möjlighet att lämna modul utreds inom förvaltningen. 

Milstensgården (inkl. dygnet runt), Milstensgatan 3 

Förändrat behov och orsak 

Saknar solskydd ute.  
Möjlighet att flytta dygnet runt verksamhet och utöka förskoleplatser utreds inom förvaltningen. 

Naturleken, Gamla Brämhultsvägen 82 

Förändrat behov och orsak 

Underhåll av fönster ska göras av LFF. 

Tunnlandsgården, Tunnlandsgatan 15 

Förändrat behov och orsak 

Golvet inne är väldigt slitet, det finns skarvar i plastmattor och lister.  Väntar på att få underlag under 
lekredskap. 

5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Björkängen, 
Klinikvägen 42 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Kvarngården, Övre 
Kvarngatan 32 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Liljeberget, 
Liljebergsgatan 14 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Mariagården, 
Torstensonsgatan 
2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Sagan, 
Kråkekärrsgatan 8, 
Borås 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skogsängen 
förskola (inkl. Mini), 
Klinikvägen 48 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Tokarpsberg, 
Linderbergsgatan 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Summa  0 0 0 0 

Björkängen, Klinikvägen 42 

Förändrat behov och orsak 

Gården är i akut behov av att kompletteras med lekredskap.  
Slitet invändigt, renovering av väggar och golv behövs. 

Kvarngården, Övre Kvarngatan 32 

Förändrat behov och orsak 

Planerad invändig renovering beslutad av KF. 
Ventilation behöver åtgärdas i samband med renovering. 

Liljeberget, Liljebergsgatan 14 

Förändrat behov och orsak 

Saknar solskydd över sandlådor. 

Mariagården, Torstensonsgatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Gården är liten. Önskvärt är att gården utökas och att de asfalterade delarna görs om till lekyta.  
Dålig lukt vid entréplan. Mögel vid entrén och vatten går in i huset.  
Staketet runt förskolan är lågt. 
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Sagan, Kråkekärrsgatan 8, Borås 

Förändrat behov och orsak 

Dålig ventilationen och torr luft. Felanmält och undersökning gjorts. Förskolan har fått besked att det 
rör sig om felkonstruktion.   
Kökets fläktar och ventilation fungerar ej tillfredsställande. Matos går upp om inte köksdörren är 
stängd. Allergiska barn reagerar på matos. 
Solduk som lätt går sönder vid regn. Önskvärt att bygga soltak istället. 

Skogsängen förskola (inkl. Mini), Klinikvägen 48 

Förändrat behov och orsak 

Staket saknas helt. Särskilt viktigt för Skogsängen minis verksamhet.  
Skulle ibland bara vilja använda den lilla inhägnaden närmast mini, där det saknas dämpat underlag. 
Idag finns enbart stenplattor.  
Finns inga lekredskap anpassade för minis verksamhet.  
Behöver bredda några dörrar så man kommer in med hjälpmedel. 

Tokarpsberg, Linderbergsgatan 5 

Förändrat behov och orsak 

På nedervåningen är utrymmen och korridorer slitna.  
Fuktfläckar i taket som syns invändigt och tak som blivit snett samt problem med dörr. 

5.3 Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala och Äspered 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Alprosgården, 
Uppegårdsgatan 2 
 

Avetablering 0 95 0 0 

Aplaredsgården, 
Boråsvägen 22 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 20 0 

Aplaredsgården, 
klubbstugan 
 

Avetablering 0 0 -20  

Dalsjögården, 
Uppegårdsgatan 8 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Dannike förskola, 
Länghemsvägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Kerstinsgården, 
Puckvägen 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Lövängen, 
Bråthultsv 8, 
Lövåsvägen 4-6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Skogsgläntan, 
Fageråsvägen 21 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Utsikten 
(Dalsjöhallen), 
Bollvägen 10 
 

Avetablering 0 -40   

Äspered, 
Skolstigen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Öppna förskolan 
Dalsjöfors, Toarps 
församlingshem, 
Prästgården 1 
 

     

Summa  0 55 0 0 

Alprosgården, Uppegårdsgatan 2 

Förändrat behov och orsak 

När nya förskolelokaler i Dalsjöfors är klara 2020 flyttar förskolan som i nuläget finns i tillfälliga lokaler 
och flyttar in i de nya lokalerna. I samband med detta utökas barnantalet. 

Aplaredsgården, Boråsvägen 22 

Förändrat behov och orsak 

Slitet inomhus, lovades för ett år sedan men ej hänt något. 

Aplaredsgården, klubbstugan 

Förändrat behov och orsak 

Av arbetsmiljömässiga skäl behöver lokalen avvecklas. 

Dalsjögården, Uppegårdsgatan 8 

Förändrat behov och orsak 

Köket har problem med en matta. Kanterna har lossnat och det behöver svetsas. 
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Dannike förskola, Länghemsvägen 

Förändrat behov och orsak 

Fysiska miljön ej tillgänglighetsanpassad.  
Ramar runt lekplatsen och sandlådan behöver bytas. 

Kerstinsgården, Puckvägen 6 

Förändrat behov och orsak 

Yngrebarnsgården är i dåligt skick.  
Det finns en klätterställning men den är anpassad för äldre barn. 
Saknas staket runt gungställning.  
Grindar går ej att stänga särskilt när det är kallt. 

Lövängen, Bråthultsv 8, Lövåsvägen 4-6 

Förändrat behov och orsak 

Behov av högre staket. 
Uteförrådet är slitet och behöver upprustas. 

Skogsgläntan, Fageråsvägen 21 

Förändrat behov och orsak 

Problem med att marken sjunker. Det har fyllts igen men börjar släppa på nytt.  
Finns toaletter på avdelningar som saknar väggar.  
Grindar både in och ut samt mellan gårdar är dåliga. Ev byte av låsanordning behövs.  
Önskemål om fler lekredskap i dgasläget bara gunga och klätterställning. 

Utsikten (Dalsjöhallen), Bollvägen 10 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas. 

Äspered, Skolstigen 

Förändrat behov och orsak 

Fasaden behöver målas om. 

Öppna förskolan Dalsjöfors, Toarps församlingshem, Prästgården 1 

Förändrat behov och orsak 

Flyttar in i nya lokaler vid Dalsjögårdens förskola när dessa står klara. 
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5.4 Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Frufällegården, 
Skogsrydsvägen 
112 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Lilla safiren, 
Rosenvägen 6 
 

Avetablering 0 0 -40  

Skogsstjärnan, Nya 
Kyrkvägen 20 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Tallbacken, 
Sportvägen 6 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Trollevi, 
Hovalidsvägen 3 
 

Avetablering 0 0 0 -80 

Växthuset, Råryd 1 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Vinkelvägen, 
Sparsör, 120 
 

Planerad byggnation    80 

Summa  0 0 -40 0 

Frufällegården, Skogsrydsvägen 112 

Förändrat behov och orsak 

Staket runt gungställning saknas.  
Skulle behöva målas på den äldre delen av förskolan. Solskyddet behöver ses över. 

Lilla safiren, Rosenvägen 6 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas när ny förskola står klar i Sparsör. 

Skogsstjärnan, Nya Kyrkvägen 20 

Förändrat behov och orsak 

Uppfräschning gällande ytskiktet på väggarna krävs. 
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Tallbacken, Sportvägen 6 

Förändrat behov och orsak 

Solskydd saknas på vissa ställen. 

Trollevi, Hovalidsvägen 3 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas när ny förskola står klar i Sparsör. 

Växthuset, Råryd 1 

Förändrat behov och orsak 

Önskemål om kodlås. 
Lekredskap i utemiljön behöver ses över och eventuellt bytas ut. 

Vinkelvägen, Sparsör, 120 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från ht 2022. 

5.5 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Götagården, 
Islandsgatan 6 
 

Avetablering -10 0 -30  

Kristinegården, 
Kristinegränd 4 
 

Planerad byggnation -20 0 20 0 

Linneagården, 
Kjellgrensgatan 12 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 -80  

LärKan, Kulbanan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Moldeparken, 
Moldegatan 4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Silverpoppeln, 
Islandsgatan 7 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Björnflokan, 
förhyrning 
 

Planerad byggnation   120 0 

Ny förskola 
Gässlösa 
 

Behov av byggnation     

Ny förskola 
Regementet 
 

Behov av byggnation     

Summa  -30 0 30 0 

Götagården, Islandsgatan 6 

Förändrat behov och orsak 

Möjlighet att lämna lokalen utreds inom förvaltningen. 

Kristinegården, Kristinegränd 4 

Förändrat behov och orsak 

Planerad nybyggnation av befintlig förskola. 

Linneagården, Kjellgrensgatan 12 

Förändrat behov och orsak 

Fönster och dörrar bör målas om på entrésidan. 

LärKan, Kulbanan 4 

Förändrat behov och orsak 

Radonmätningar har genomförts på förskolan. Åtgärder behöver vidtas, förskoleförvaltningen inväntar 
Lokalförsörjningsförvaltningens hantering av ärendet. 

Moldeparken, Moldegatan 4 

Förändrat behov och orsak 

På flera barntoaletter behöver man byta mattor. 
Staket och grindar ute behöver åtgärdas omgående.  
Dålig grind vid fotbollsplanen, barn kan smita om de öppnar grinden. 
Behov av underhåll både ute och inne. 
Önskemål om kodlås då otryggt område. 
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Silverpoppeln, Islandsgatan 7 

Förändrat behov och orsak 

Vatten samlas på balkongen vid regn, behöver åtgärdas och är felanmält. 

Björnflokan, förhyrning 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola på Druvefors med 120 förskoleplatser från 2022. 

Ny förskola Gässlösa 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Gässlösa. 

Ny förskola Regementet 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Regementet. 

5.6 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Byttorpsgården, 
Kvibergsgatan 17 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 20 0 0 

Hällegården, 
Hällegatan 25 
 

Passagekortssystem  0 0 0 0 

Kreanova, 
Värmlandsgatan 19 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Kronängsgården, 
Västra Nygatan 52 
 

Avetablering 0 0 0 -60 

Kärnhuset, 
Pianogatan 1 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Norrbygården, 
Alingsåsvägen 11 
 

Avetablering 
Passagekortssystem  

0 0 -40  

Norrbyskolans fsk, 
Norrby Tvärgatan 
25-27 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Parkgården, 
Parkgatan 8 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Positivgården, 
Positivgatan 13 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 0 

Kronängsparken, 
120 
 

Planerad byggnation    100 

Hestra, 
Serenadgatan, 120 
 

Planerad byggnation     

Familjecentral 
Norrby, Norrby 
Tvärgata 34 
 

Passagekortssystem      

Summa  0 20 -40 40 

Byttorpsgården, Kvibergsgatan 17 

Förändrat behov och orsak 

Bristfällig ventilation i personalutrymmet. Fönster går ej att öppna. 
Hårt underlag under gungorna.  
Blir vattenpölar på gården när det regnar, ej bra dränage. 

Hällegården, Hällegatan 25 

Förändrat behov och orsak 

Inget förändrat behov. 

Kreanova, Värmlandsgatan 19 

Förändrat behov och orsak 

En grind och ett staket som ej är åtgärdat. 

Kronängsgården, Västra Nygatan 52 

Förändrat behov och orsak 

Möjligheten att avveckla förskolan utreds inom förvaltningen i samband med att ny förskola står klar i 
Kronängsparken på Norrby. 

Kärnhuset, Pianogatan 1 

Förändrat behov och orsak 

Saknar staket runt gungställning. 
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Norrbygården, Alingsåsvägen 11 

Förändrat behov och orsak 

Möjligheten att avveckla förskolan utreds inom förvaltningen 

Norrbyskolans fsk, Norrby Tvärgatan 25-27 

Förändrat behov och orsak 

Utemiljön bristfällig, saknar lekredskap. 

Parkgården, Parkgatan 8 

Förändrat behov och orsak 

Staketet runt förskolan behöver ses över. 

Positivgården, Positivgatan 13 

Förändrat behov och orsak 

Miljöförvaltningen har vid inspektion påtalat att golv inne behöver bytas.  
När ny förskola byggs på Hestra planeras förskolan lämnas. 

Kronängsparken, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Norrby/Kronängsparken. 

Hestra, Serenadgatan, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Byttorp/Hestra. 

Familjecentral Norrby, Norrby Tvärgata 34 

Förändrat behov och orsak 

Inget förändrat behov 
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5.7 Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Björkgården, 
Björkdalsvägen 13 
A-B 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Ekegården, 
Ekvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 -20 0 

I Ur och Skur 
Kvarnen, 
Kvarnstigen 1 
 

Avetablering 0 0 -30  

Kullagården, 
Rullstensvägen 2 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Nordtorp, Gamla 
skolan 
 

Avetablering 0 0 -35  

Rullan, 
Rullstensvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Sjögården, Norra 
Gränsvägen 4 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 -60 

Sandared strand, 
120 
 

Planerad byggnation   80 40 

Badstrandsvägen, 
120 
 

Planerad byggnation    80 

Summa  0 0 -5 60 

Björkgården, Björkdalsvägen 13 A-B 

Förändrat behov och orsak 

På den ena sidan av utegården saknas det staket helt. 
Äldre lekredskap som behöver rustas upp.  
Hallmattorna är svårstädade och suger upp smuts, önskemål om att bytas ut då städpersonal klagar på 
dessa.  
Matos sprider sig inne, ventialtion från kök behöver ses över. 

Ekegården, Ekvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Grindar och staket behöver ses över. 
Behov av ytterligare lekredskap. 
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I Ur och Skur Kvarnen, Kvarnstigen 1 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas om platsbehovet inom området tillåter det, när ny förskola byggs i Sandared. 

Kullagården, Rullstensvägen 2 

Förändrat behov och orsak 

Staket och grindar väldigt bristfälliga. 
Ej tillgänglighetsanpassad gård, har synskadat barn och man har målat räcken men finns mer att göra. 

Nordtorp, Gamla skolan 

Förändrat behov och orsak 

Planeras att lämnas om platsbehovet inom området tillåter det, när ny förskola byggs i Sandared. 

Rullan, Rullstensvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Behov av underhåll av stötdämpande material. Växer gräs i den sand som ska vara mjuk.  
Lekställning som behöver bytas ut. 
Behov av invändig målning. 

Sjögården, Norra Gränsvägen 4 

Förändrat behov och orsak 

Elementskydd behövs då elementen blir väldigt varm vintertid. 
Underlag lekredskap, sanden under klätterställning blir hård. 
Staket som börjar ge med sig. Staketet har hål som lagats provisoriskt. Saknas grind in till gungorna.  
Solskydd behöver ses över. 
Planeras att lämnas om platsbehovet inom området tillåter det, när ny förskola byggs i Sjömarken. 

Sandared strand, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i Sandared. 

Badstrandsvägen, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola Sjömarken. 
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5.8 Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Savannen inkl. 
dygnet runt-
verksamhet, 
Idrottsgatan 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Solgården, 
Solgårdsgatan 1 
 

Avetablering -56    

Skattkistan, 
Nissegatan 7-9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Sjöbogården, 
Källbogatan 2 
 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

0 0 0 0 

Trollgården, 
Sjöbogatan 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Vildmarken inkl. 
dygnet runt-
verksamhet,  Alidel
undsgatan 6 
 

Pågående 
byggnation 

85 15 20 0 

Övre Sjöbo, 120 
 

Behov av byggnation    80 

Tosseryd, 120 
 

Behov av byggnation     

Summa  29 15 20 80 

Savannen inkl. dygnet runt-verksamhet, Idrottsgatan 

Förändrat behov och orsak 

Saknas markiser mot solsidan. 

Solgården, Solgårdsgatan 1 

Förändrat behov och orsak 

Avetableras när Vildmarkens förskola står klar. 

Skattkistan, Nissegatan 7-9 

Förändrat behov och orsak 

Staket runt gungställning, ena gården har en plastad kedja runt gungan. 
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Sjöbogården, Källbogatan 2 

Förändrat behov och orsak 

Tillgänglighetsanpassning av utemiljön är bristfällig. Ingången till avdelningen Myran har en brant 
trappa, en förälder som är synskadad har problem med detta. 

Trollgården, Sjöbogatan 5 

Förändrat behov och orsak 

Utemiljön behöver ses över och fler uteredskap behövs.   
Saknas staket runt gungställning. 

Vildmarken inkl. dygnet runt-verksamhet,  Alidelundsgatan 6 

Förändrat behov och orsak 

Pågående byggnation. 

Övre Sjöbo, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Övre Sjöbo. 

Tosseryd, 120 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i området Tosseryd. 

5.9 Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Hulta Torg (Torgets 
förskola), Hultatorg 
4 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 40 0 0 

Hulta Ängar, 
Sörmarksgatan 207 
 

Avetablering 0 -20 -100  

Kransmossen, 
Kransvägen 210 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Södergården, 
Trandaredsgatan 
40 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 
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Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Trandaredsgården, 
Trandaredsgatan 
42 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Backadalen, 120 
 

Planerad byggnation   80 40 

Summa  0 20 -20 40 

Hulta Torg (Torgets förskola), Hultatorg 4 

Förändrat behov och orsak 

Finns inga skugglägen, efterfrågar markiser då träd är för låga. 

Hulta Ängar, Sörmarksgatan 207 

Förändrat behov och orsak 

Inget förändrat behov. 

Kransmossen, Kransvägen 210 

Förändrat behov och orsak 

Problem med golven som är som ”sandpapper” och gör sönder kläderna.  
Behov av solskydd. 

Södergården, Trandaredsgatan 40 

Förändrat behov och orsak 

Skötrummet har inga väggar i en avdelning. 
Tanken är att upprusta utegården, ritningar är framtagna men inget har gjorts.  
Behov av renovering invändigt. 

Trandaredsgården, Trandaredsgatan 42 

Förändrat behov och orsak 

Behov av tryggare staket vid gungor, nu finns det rep. 
Saknar solskydd på den lilla gården. 
Behov av att flytta ett sandbord som är placerat mitt i sandlådan, tillgänglighetsaspekt.  
Äldre delen av förskolan är i behov av renovering. 

Backadalen, 120 

Förändrat behov och orsak 

Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från 2022. 
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5.10 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

I Ur och Skur 
Kråkan, Södra 
Granbäcksbvägen 
9 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Falkungen, 
Skolgränd 5 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Herrgårdsleken, 
Nya Vägen 5 
 

Renovering / 
Upprustning 
Passagekortssystem  

0 0 0 0 

Pumpkällagården, 
Hagkällevägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Svanungen, 
Skolgatan 3 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ängsjögården, 
Rydbovägen 
 

Renovering / 
Upprustning 

0 0 0 0 

Ny förskola, 
Svaneholm 
 

Behov av byggnation     

Summa  0 0 0 0 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksbvägen 9 

Förändrat behov och orsak 

Fukt och dålig luft. Mögel i tvättstuga. 
Alla fönster behöver bytas, ena sidan är bytt under sommaren 2019. 

Falkungen, Skolgränd 5 

Förändrat behov och orsak 

Problem med översvämning ute. Två gånger under 2019 har gården svämmats över. 

Herrgårdsleken, Nya Vägen 5 

Förändrat behov och orsak 

Gårdarna har stort behov av upprustning och ny lekutrustning då den som finns idag är kraftigt sliten. 
Staket runt yngrebarnsgungor saknas på tre av fyra sidor. 
Hus utanför avdelning Norrgården saknar idag tak och skruvar sticker upp och stora flisor har lossnat 
från byggnaden.  
Det finns ingen sand eller bark under balansbanan, träd växer nära och yvigt vilket skapar en risk för att 
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skada. 
En del av balansbanans stockar är ruttna och behöver bytas ut. En trasig flintabil i trä finns placerad på 
gården som saknar stötdämpande underlag. 
Solskydd saknas över sandlåda. 

Pumpkällagården, Hagkällevägen 

Förändrat behov och orsak 

Upplever att det är ett sug dörrarna inomhus så att det känns som att man inte kommer ut. Barnen kan 
inte öppna alla dörrar. Ytterdörrar kan öppnas om man inte drar igen ordentligt. 
Staket och grindar ej gott skick, inte heller lekredskapen.  
Ej staket runt gungorna. 
Grunden i gården är bra men slitet. Luktar mögel i redskapshuset. 
Lösa lister och trasiga golv invändigt. 

Svanungen, Skolgatan 3 

Förändrat behov och orsak 

Ej staket runt gungställning. 
Väggarna faller sönder så fort man sätter upp något. Fått ommålat för längesen, önskemål om att 
åtgärda detta.  
Finns inget kontor för rektor. 

Ängsjögården, Rydbovägen 

Förändrat behov och orsak 

Saknas solskydd utanför köket. 

Ny förskola, Svaneholm 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ny förskola i Svaneholm i anslutning till skolan är önskvärt med 80-100 förskoleplatser. Detta 
ger även möjlighet till att inrymma verksamhet för öppen förskola.Behov av förskola i området 
Svaneholm. 
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6 Sammanfattning av behov 

Pågående byggnationer 

Vildmarken inkl. dygnet runt-verksamhet, Alidelundsgatan 6 
Pågående byggnation. 

Alprosgården, 120 
Ombyggnation och övertagande av lokaler vid Dalsjögårdens förskola från 2020. Alprosgårdens 
förskola flyttar in i lokalerna och utökar därmed sitt barnantal. 

Planerade byggnationer 

Sandared strand, 120 
Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från vt 2022. 

Backadalen, 120 
Planerad byggnation av ny förskola på Bergsäter med 120 förskoleplatser från vt 2022. 

Vinkelvägen, Sparsör, 120 
Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från ht 2022. 

Björnflokan, förhyrning 
Planerad byggnation av ny förskola på Druvefors med 120 förskoleplatser från 2022. 

Badstrandsvägen, 120 
Planerad byggnation av ny förskola med 120 förskoleplatser från vt 2023. 

Kronängsparken, 120 
Planerad byggnation av ny förskola på Norrby med 120 förskoleplatser från 2023. 

Behov av byggnation 

Ny förskola Gässlösa 
Behov av ny förskola i området Gässlösa när byggnation av bostäder sker. 

Ny förskola Getängen 
Behov av ny förskola på området Getängen när byggnation av bostäder sker. 

Ny förskola Regementet 
Behov av ny förskola i området Regementet. 

Hestra Serenadgatan, 120 
Behov av ny förskola på området Hestra. 

Norrby 2.1, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 
Behov av byggnation om Norrbyskolan behöver lämnas. 

Övre Sjöbo, 120 
Behov av ny förskola i området Övre Sjöbo. 

Tosseryd, 120 
Behov av ny förskola i området Tosseryd. 

Ny förskola, Svaneholm 
Behov av ny förskola i Svaneholm i anslutning till skolan är önskvärt med 80-100 förskoleplatser. Detta 
ger även möjlighet till att inrymma verksamhet för öppen förskola. 

Renovering och upprustning 

Område Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 
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Bodagården, Steglängdsgatan 1 
Behov av egen toalett för kökspersonal. 
Gungor och lekredskap saknar stötdämpare. 
Målningsarbete behövs invändigt, väldigt slitna väggar. 

Hässlegården, Våglängdstatan 147 
En av sex hemvister är kvar att renovera. 
Sliten utomhusmiljö med stort behov av upprustning. 
Grind och lekredskap behöver ses över. 
Passagesystem behöver bytas, utsatt område. 
Stötdämpande underlag i utemiljön behöver ses över. 

Kärrabacken, Dammgatan 12 
Saknar solskydd och skuggmöjligheter på hela utegården. 

Milstensgården (inkl. dygnet runt), Milstensgatan 3 
Saknar solskydd ute. 
Möjlighet att flytta dygnet runt verksamhet och utöka förskoleplatser utreds inom förvaltningen. 

Naturleken, Gamla Brämhultsvägen 82 
Underhåll av fönster ska göras av LFF. 

Tunnlandsgården, Tunnlandsgatan 15 
Golvet inne är väldigt slitet, det finns skarvar i plastmattor och lister.  Väntar på att få underlag under 
lekredskap. 

Område Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och Östermalm 

Björkängen, Klinikvägen 42 
Gården är i akut behov av att kompletteras med lekredskap. Slitet invändigt, renovering av väggar och 
golv behövs. 

Kvarngården, Övre Kvarngatan 32 
Planerad invändig renovering beslutad av KF. 
Ventilation behöver åtgärdas i samband med renovering. 

Liljeberget, Liljebergsgatan 14 
Saknar solskydd över sandlådor. 

Mariagården, Torstensonsgatan 2 
Gården är liten. Önskvärt är att gården utökas och att de asfalterade delarna görs om till lekyta. Dålig 
lukt vid entréplan. Mögel vid entrén och vatten går in i huset. Staketet runt förskolan är lågt. 

Sagan, Kråkekärrsgatan 8, Borås 
Dålig ventilationen och torr luft. Felanmält och undersökning gjorts. Förskolan har fått besked att det 
rör sig om felkonstruktion. 
Kökets fläktar och ventilation fungerar ej tillfredsställande. Matos går upp om inte köksdörren är 
stängd. Allergiska barn reagerar på matos. 
Solduk som lätt går sönder vid regn. Önskvärt att bygga soltak istället. 

Skogsängen förskola (inkl. Mini), Klinikvägen 48 
Staket saknas helt. Särskilt viktigt för Skogsängen minis verksamhet. Skulle ibland bara vilja använda 
den lilla inhägnaden närmast mini, där det saknas dämpat underlag. Idag finns enbart stenplattor. Finns 
inga lekredskap anpassade för minis verksamhet. Behöver bredda några dörrar så man kommer in med 
hjälpmedel. 

Tokarpsberg, Linderbergsgatan 5 
På nedervåningen är utrymmen och korridorer slitna. 
Fuktfläckar i taket som syns invändigt och tak som blivit snett samt problem med dörr. 

Område Dalsjöfors, Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered 
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Aplaredsgården, Boråsvägen 22 
Slitet inomhus, lovades för ett år sedan men ej hänt något. 

Dalsjögården, Uppegårdsgatan 8 
Köket har problem med en matta. Kanterna har lossnat och det behöver svetsas. 

Dannike förskola, Länghemsvägen 
Fysiska miljön ej tillgänglighetsanpassad. Ramar runt lekplatsen och sandlådan behöver bytas. 
Verksamhetsanpassning av personalrum och ateljé. Önskemål har framförst till LFF. 

Kerstinsgården, Puckvägen 6 
Yngrebarnsgården är i dåligt skick. Det finns en klätterställning men den är anpassad för äldre barn. 
Skötrum behöver ses över och LFF arbetar på att se över detta.  Saknas staket runt gungställning. 
Grindar går ej att stänga särskilt när det är kallt. 

Lövängen, Bråthultsv 8, Lövåsvägen 4-6 
Behov av högre staket. 
Uteförrådet är slitet och behöver upprustas. 

Skogsgläntan, Fageråsvägen 21 
Problem med att marken sjunker. Det har fyllts igen men börjar släppa på nytt. 
Finns toaletter på avdelningar som saknar väggar. 
Grindar både in och ut samt mellan gårdar är dåliga. Ev byte av låsanordning behövs. 
Önskemål om fler lekredskap i dagsläget bara gunga och klätterställning. 

Äspered, Skolstigen 
Fasaden behöver målas om. 

Område Fristad, Sparsör, Frufällan, Bredared och Borgstena 

Frufällegården, Skogsrydsvägen 112 
Staket runt gungställning saknas. 
Skulle behöva målas på den äldre delen av förskolan. Solskyddet behöver ses över. 

Skogsstjärnan, Nya Kyrkvägen 20 
Uppfräschning gällande ytskiktet på väggarna krävs. 

Tallbacken, Sportvägen 6 
Solskydd saknas på vissa ställen. 

Växthuset, Råryd 1 
Önskemål om kodlås. 
Lekredskap i utemiljön behöver ses över och eventuellt bytas ut. 

Område Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och 
Regementet 

Kristinegården, Kristinegränd 4 
Planerad nybyggnation av befintlig förskola. 

Linneagården, Kjellgrensgatan 12 
Fönster och dörrar bör målas om på entrésidan. 

LärKan, Kulbanan 4 
Radon inomhus, högra värden i bottenvåningen i rummen under mark. Åtgärder är gjorda och nya 
mätningar görs under vinterhalvåret. 

Moldeparken, Moldegatan 4 
På flera barntoaletter behöver man byta mattor. 
Staket och grindar ute behöver åtgärdas omgående. 
Dålig grind vid fotbollsplanen, barn kan smita om de öppnar grinden. 
Behov av underhåll både ute och inne. 
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Önskemål om kodlås då otryggt område. 

Silverpoppeln, Islandsgatan 7 
Vatten samlas på balkongen vid regn, behöver åtgärdas och är felanmält. 

Område Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Byttorpsgården, Kvibergsgatan 17 
Bristfällig ventilation i personalutrymmet. Fönster går ej att öppna. 
Hårt underlag under gungorna. 
Blir vattenpölar på gården när det regnar, ej bra dränage. 

KreaNova, Värmlandsgatan 19 

En grind och ett staket som ej är åtgärdat. 

Kärnhuset, Pianogatan 1 
Saknar staket runt gungställning. 

Norrbyskolans fsk, Norrby Tvärgatan 25-27 
Utemiljön bristfällig, saknar lekredskap. 

Parkgården, Parkgatan 8 
Staketet runt förskolan behöver ses över. 

Positivgården, Positivgatan 13 
Miljöförvaltningen har vid inspektion påtalat att golv inne behöver bytas. 

Område Sandhult, Sandared, Sjömarken, Hedared och Viared 

Björkgården, Björkdalsvägen 13 A-B 
På den ena sidan av utegården saknas det staket helt. 
Äldre lekredskap som behöver rustas upp. 
Hallmattorna är svårstädade och suger upp smuts, önskemål om att bytas ut då städpersonal klagar på 
dessa. 
Matos sprider sig inne, ventialtion från kök behöver ses över. 

Ekegården, Ekvägen 4 
Grindar och staket behöver ses över. 
Behov av ytterligare lekredskap. 

Kullagården, Rullstensvägen 2 
Staket och grindar väldigt bristfälliga. 
Ej tillgänglighetsanpassad gård, har synskadat barn och man har målat räcken men finns mer att göra. 

Rullan, Rullstensvägen 4 
Behov av underhåll av stötdämpande material. Växer gräs i den sand som ska vara mjuk. 
Lekställning som behöver bytas ut. 
Behov av invändig målning. 

Sjögården, Norra Gränsvägen 4 
Elementskydd behövs då elementen blir väldigt varm vintertid. 
Underlag lekredskap, sanden under klätterställning blir hård. 
Staket som börjar ge med sig. Staketet har hål som lagats provisoriskt. Saknas grind in till gungorna. 
Solskydd behöver ses över. 

Område Sjöbo, Alideberg och Tosseryd 
Savannen inkl. dygnet runt-verksamhet, Idrottsgatan 
Saknas markiser mot solsidan. 

Skattkistan, Nissegatan 7-9 
Staket runt gungställning, ena gården har en plastad kedja runt gungan. 
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Sjöbogården, Källbogatan 2 
Tillgänglighetsanpassning av utemiljön är bristfällig. Ingången till avdelningen Myran har en brant 
trappa, en förälder som är synskadad har problem med detta. 

Trollgården, Sjöbogatan 5 
Utemiljön behöver ses över och fler uteredskap behövs. 
Saknas staket runt gungställning. 

Område Trandared, Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken 

Hulta Torg (Torgets förskola), Hultatorg 4 
Finns inga skugglägen, efterfrågar markiser då träd är för låga. 

Kransmossen, Kransvägen 210 
Problem med golven som är som ”sandpapper” och gör sönder kläderna. 
Behov av solskydd. 

Södergården, Trandaredsgatan 40 
Skötrummet har inga väggar i en avdelning. 
Tanken är att upprusta utegården, ritningar är framtagna men inget har gjorts. 
Behov av renovering invändigt. 

Trandaredsgården, Trandaredsgatan 42 
Behov av tryggare staket vid gungor, nu finns det rep. 
Saknar solskydd på den lilla gården. 
Behov av att flytta ett sandbord som är placerat mitt i sandlådan, tillgänglighetsaspekt. 
Äldre delen av förskolan är i behov av renovering. 

Område Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

I Ur och Skur Kråkan, Södra Granbäcksbvägen 9 
Fukt och dålig luft. Mögel i tvättstuga. 
Alla fönster behöver bytas, ena sidan är bytt under sommaren 2019. 

Falkungen, Skolgränd 5 
Problem med översvämning ute. Två gånger under 2019 har gården svämmats över. 

Herrgårdsleken, Nya Vägen 5 
Gårdarna har stort behov av upprustning och ny lekutrustning då den som finns idag är kraftigt sliten. 
Staket runt yngrebarnsgungor saknas på tre av fyra sidor. 
Hus utanför avdelning Norrgården saknar idag tak och skruvar sticker upp och stora flisor har lossnat 
från byggnaden. 
Det finns ingen sand eller bark under balansbanan, träd växer nära och yvigt vilket skapar en risk för att 
skada. 
En del av balansbanans stockar är ruttna och behöver bytas ut. En trasig flintabil i trä finns placerad på 
gården som saknar stötdämpande underlag. 
Solskydd saknas över sandlåda. 

Pumpkällagården, Hagkällevägen 
Upplever att det är ett sug dörrarna inomhus så att det känns som att man inte kommer ut. Barnen kan 
inte öppna alla dörrar. Ytterdörrar kan öppnas om man inte drar igen ordentligt. 
Staket och grindar ej gott skick, inte heller lekredskapen. 
Saknas staket runt gungorna. 
Grunden i gården är bra men slitet. Luktar mögel i redskapshuset. 
Lösa lister och trasiga golv invändigt. 

Svanungen, Skolgatan 3 
Saknas staket runt gungställning. 
Väggarna faller sönder så fort man sätter upp något. Fått ommålat för längesen, önskemål om att 
åtgärda detta. 
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Finns inget kontor för rektor. 

Ängsjögården, Rydbovägen 
Saknas solskydd utanför köket. 

  

Avetableringar 

Utsikten (Dalsjöhallen), Bollvägen 10 
Planeras att lämnas när nya lokaler står klara i Dalsjöfors. 

Aplaredsgården, klubbstugan 
Av arbetsmiljömässiga skäl behöver lokalen avvecklas. 

Alprosgården, Uppegårdsgatan 2 
När nya förskolelokaler vid Dalsjögården är klara 2020 flyttar förskolan som i nuläget finns i tillfälliga 
lokaler in i nya lokaler och utökar sitt barnantal. 

Öppna förskolan Dalsjöfors, Toarps församlingshem, Prästgården 1 
Flyttar in i nya lokaler i Dalsjöfors när dessa står klara. 

Trollevi, Hovalidsvägen 3 
Planeras att lämnas när ny förskola på Vinkelvägen i Sparsör står klar. 

Nordtorp, Gamla skolan 
Planeras att lämnas när ny förskola i Sandared står klar. 

I Ur och Skur Kvarnen, Kvarnstigen 1 
Planeras att lämnas när ny förskola i Sandared står klar. 

Solgården, Solgårdsgatan 1 
Lämnas när Vildmarken förskola står klar. 

7 Passerkortssystem 

Förskoleförvaltningen ser att det är viktigt att utbyggnationen av passeranläggningar fortlöper. 
Passagesystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter för att komma in på våra 
förskolor. Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr som är utrustad 
med kortläsare och risken för problem med borttappade nycklar minskar radikalt. På- och avlarmning 
av inbrottslarm kan skötas på ett smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna även 
under verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vårdnadshavare. Det ger även 
möjlighet att ”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det krävs. 

En inventering av prioriterade områden där passerkortssystem behöver installeras har gjorts i samråd 
med CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) och följande förskolor bedöms vara i behov utav 
installation omgående i följande ordning: 

 Hässlegården 

 Norrbygården  

 Öppna förskolan Norrby 

 Hällegården 

 Moldeparken 

 Björkängen 

Därutöver behöver även Björkgården, Växthuset, Ekegården, Herrgårdsleken, Kvarngården, 
Hedvigsborgsgården, Kullagården, Linneagården, Ljungagården, Melltorp, Pumpkällegården, Rullan, 
Skogsstjärnan, Svanungen samt Öppna förskolan Fristad få passerkortsystem på sikt. 
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Undertecknande av handlingar 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar 

på nämndens vägnar ska undertecknas av Förskolenämndens ordförande och 

förvaltningschef.  

Vid förfall av ordföranden undertecknar 2:e vice ordföranden, därefter 1:e vice 

ordföranden.      

Ärendet i sin helhet 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Borås Stad 25 § står det: 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på 

nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer. 

För att barnets bästa ska kunna tillgodoses är det viktigt att det är tydligt vad 

som krävs för att besluten ska vara giltiga. Beslutet rör indirekt barn, då 

Förskolenämnden återkommande fattar beslut som påverkar barn.           

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan 2019-01-23 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., 

Kristinebergs Centrum, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 m.fl., 

Borås Stad under förutsättning att nämndens nedanstående synpunkter beaktas 

i det fortsatta planarbetet.        

Ärendet i sin helhet 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning och 

omvandla det befintliga Kristineberg centrum genom planläggning av 

flerbostadshus, centrumfunktioner, förskole och vård- och omsorgsboende 

inom området. 

Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter i områdets nordöstra del. I 

planområdets nordvästra och centrala delar föreslås byggnation av 

skola/förskola. Här medges även ett vård- och omsorgsboende och möjliggörs 

för bostäder med centrumverksamhet i bottenvåning. 

Förskolenämnden betonar att den nya förskolan i planen kommer att ersätta 

befintliga Kristinegårdens förskola vilket innebär att inga nya förskoleplatser 

skapas inom området. Förskolenämnden kan därför inte ombesörja 

förskoleplatser för ytterligare bostadsbebyggelse inom området. Vid 

bostadsbebyggelse på Kristineberg är det därför nödvändigt att öka antalet 

förskoleplatser.  

Förskolenämnden betonar även att det i nuvarande mötesplats Kristineberg 

finns öppen förskoleverksamhet. Denna verksamhet behöver tas hänsyn till, 

och omnämnas i planarbetet.  

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste beaktas från 

början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras så att säker hämtning 

och lämning av barn kan ske.   

Från 1 januari 2020 har barnkonventionen blivit lag och barnets bästa ska 

beaktas och bör därför finnas med i detaljplanen.                

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 m.fl., Borås Stad.                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 23 januari 2020.  

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver
ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområ-
det.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende (Våbo).
Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom
planområdet.

Planområde
Området ligger i Kristinbergs centrum och avgränsas av Lars
Kaggsgatan mot nordöst och Kristinegränd mot norr. Plan-
området avgränsas av skogsmark mot söder. Marken omfattas
av fastigheterna Gisseberget 1, Gässlösa 5:71, Gerumsberget
1 och del av Gässlösa 5:1 varav Gisseberget 1 är i privat ägo.
Områdets yta är cirka 3,5 ha.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är stadsplan P627 som
antogs 1974. Gällande plan tillåter handel och allmänt
ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 i beslut §508 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl .

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut
§ SBN 2017-302 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om
positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 § 264 att
utöka uppdraget så att ett nytt vård- och omsorgboende
inryms i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2019
Granskning 1 kvartalet 2020
Antagande 2 kvartalet 2020
Laga kraft 2 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
är beräknad till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kristineberg är, som namnet antyder, beläget uppe på ett
berg och bebyggt med båda lamellhus från miljonprogram-
mets tid samt radhus och villor, och har därutöver gott om
naturmark. Bebyggelsestrukturen norr om Lars Kaggsgatan
är karakteristisk för miljonprogrammet med avlånga trevå-
nings lamellhus i periferin och 7 stycken högre skivhus mitt
i området. Söder om Lars Kaggsgatan utgörs strukturen av
tätare bebyggelse som omfattas av radhus i två våningar.

Befi ntlig bebyggelse inom planområdet består aven
L-formad byggnad i en våning som huserar förskolan Kristi-
negåden samt en byggnad i 2-3 våningar med en långsträckt
del utmed Lars Kaggsgatan. I denna byggnad ligger
kommunal service såsom bibliotek och fritidsgård, samt en
träningslokal.

Ny bebyggelse
Planförslaget omfattar ett fl ertal funktioner och bebyggelse
såsom bostäder, centrumsfunktioner, förskola och vård- och
omsorgsboende.

Bostäder:
I planområdets nordöstra del inom fastigheten Gisseberget 1
föreslås bostäder i form av fl erbostadshus. Här föreslås även
centrumfunktioner för att ge möjligheter för verksamheter
såsom bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranger. Före-
slagen byggnad är strukturerad runt en halvsluten upphöjd
gård. Parkeringbehovet tillgodoses av ett garage under gården
och byggnaden. Topografi n i detta område tillåter tillgång
till byggnaden från olika håll. Längs med Lars Kaggsgatan är
byggnaden reglerad med olika höjder vilket möjliggör varia-
tion i byggnadsvolymerna. Detta innebär ett våningsantal
mellan 4 och 7. Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter.

Skola och vård- och omsorgsboende
Planen föreslår också byggnation av skola/förskola i plan-
områdets nordvästra och centrala delar. Här medges även ett
vård- och omsorgsboende (Våbo) och bostäder. Angöring till
skola/förskola och Våbo kommer att ske via Kristinegränd.
Planförslaget möjliggör även byggnation av bostäder i denna
del av området. Detta är för att öka fl exibiltet i planen.
Ambitionen är att bygga en förskola med sex avdelningar för
cirka 120 barn. Förskolegårdens areal kommer att bli cirka
3000 kvadratmeter.

Planbeskrivning
Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl . Borås Stad, upprättad den 21 oktober 2019
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Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje. (Underlagskarta: Lantmäteriet)

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff
Arkitektur och Ramboll)

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget
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Vy från Lars Kaggsgatan mot söder. Bebyggelsen inom planområdet syns på höger av bilden.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs. Bebyggelsen inom planområdet syns på vänster av bilden.

Stadsbild och gestaltning
Områdets stadsbild innehåller element av stadsbyggnad från
1960- och 70-tal, speciellt i bostadsområdet Kristineberg
norr om Lars Kaggsgatan. En rad av 7-vånings skivhus som
ligger på ett avstånd från gatan är ett synligt element från
denna period. Strax norr om gatan fi nns ett avlångt lågbyggt
garage. Därutöver fi nns en gång- och cykelbro som ansluter
Kristineberg till planområdet. Lars Kaggsgatan ger intryck
av en transportled. På norra sidan ligger garage och stora
markparkeringar. Det fi nns en gång- och cykelväg vid denna
sida. Längs med södra sidan av gatan fi nns ingen trottoar
utan körbanan ligger direkt intill en brant slänt bevuxen med
blandade trädarter.

Inom planområdet fi nns två byggnader idag. Strax söder
om Lars Kaggsgatan ligger ett 3-våningshus som huserar
ett gym i bottenvåningen mot gatan. I detta hus fi nns också

kommunala verksamheter som bibliotek och mötesplats
Kristineberg. Mellan huset och Lars Kaggsgatan fi nns en
markparkering (se bilden ovan).  Den andra byggnaden inom
planområdet är förskolan Kristineberg som utgörs av ett
1-våning L-format hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planuppdrag på förtät-
ning av fastigheten Hunneberg längs med Lars Kaggsgatan.
Gatan har stor potential för att bli en stadsmässig gata genom
att t. ex. använda markparkeringarna på norra sidan av gatan
för exploatering. Skissen ovan visar ett exempel av exploa-
tering inom planområdet och längs med Lars Kaggsgatan.
Planerna för Hunneberget och Gisseberget ska ses som en
helhet som tillsammans förstärker Kristinebergs kopplingar
till omkringliggande stadsdelar.
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Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.

Idéskiss om förtätning inom planområde och längs med Lars Kaggsgatan  ( av Richard Matsson, stadsarkitekt Borås Stad)

Vy från Lars Kaggsgatan mot söder med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.
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Planförslaget bidrar till att skapa en stadsmässing karaktär.
Detta görs genom uppförande av ny byggnad för bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåningen. Gatan kan på
detta sätt bli mer attraktiv för gående/cyklister. Utformning
av bottenvåningen regleras med entréer mot gatan och minsta
andel fönsteryta vid fasaden längs med gatan.

Urbant stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör främ-
jas. Stråken är viktiga för att binda samman centrala staden
med övriga stadsdelar samt möjliggöra för en koncentrerad
stadsutveckling som främjar hållbara transporter. Genom
omvandling till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse
med mer bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en
utveckling till livliga stadsrum som får staden att växa ihop.

Planområdet ligger längs med urbant stråk 11 (US11)
enligt översiktsplan 2018 (ÖP18). Detta urbana stråk går
mellan Druvefors, Kristineberg och Dammsvedjan. Mot
norr ansluter detta stråk till urbana stråket Stadskärnan-
Druverfors vilket är ett av de centrala urbana stråken. ÖP18
säger ätt förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Kristinebergs centrum är
utpekat i ÖP:n för att ha potential för utveckling längs med
detta urbana stråk.

Historik och kulturmiljöer
Kristineberg är ett av de storskaliga bostadsområden som
byggdes under miljonprogrammet och stod färdigbyggt
1974.  Miljonprogrammet kännetecknas bl.a. med storskaligt
bostadsbyggande med punkthus och stora skivhus. I Borås
upphörde dock det storskaliga bostadsbyggandet praktiskt
taget i och med textilkrisen omkring 1974.  Bebyggelsestruk-
turen i Kristineberg präglas av den förändring med både
storskaliga skivhus samt täta småhus (Historien om Borås
stadsbebyggelse, 2009) .

Flerfamiljhusområdet på Kristineberg öster och norr om
Lars Kaggsgatan började byggas 1968. Den geometriska
uppbyggnaden, där man kan föreställa sig att den rationella
byggtekniken påverkat husplaceringarna, gårdsbildningarna
och även de vidsträckta parkeringsytorna, är typiska för
miljonprogrammet.

Söder om Lars Kaggsgatan uppfördes en mycket tät grupp-
bebyggelse med totalt 204 radhus 1974-75. Här planerades
ursprungligen fl erbostadshus, men som en konsekvens av den
förändrade efterfrågan som uppstod till följd av textilkrisen i
Borås byggdes istället småhus. De stora parkeringsytorna vid
infarterna till de båda områdena var avsedda att ge gårdarna

en säker och trygg miljö för de boende, särskilt för barnen.
Att de båda områdena utformas efter samma planideal är
tydligt.

Bostäder
Idag fi nns inga bostäder inom planområdet. Planförslaget
medger cirka 100 bostäder i from av fl erbostadshus, samt
cirka 90 lägenheter i vård- och omsorgboendet.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag en förskola, bibliotek och
fritidsgård samt ett gym. Planförslaget medger att dessa
verksamheter kan vara kvar och tillåter även ett vård- och
omsorgsboende vilket innebär att fl er arbetsplatser skapas.

Offentlig service
I nuläget fi nns bibliotek, fritidsgård och förkola inom plan-
området. Planförslaget kommer att tillåta dessa verksamheter
inom området. Kristinebergskolan ligger ca 100 meter söder
om planområdet. Det är en skola från förskoleklass till
årskurs 6. Vårdcentraler fi nns i Borås centrum och i Tranda-
red, Avståndet från planområdet till dessa vårdcentraler är
cirka 1,5 km.

Kommersiell service
En stor livsmedelbutik fi nns i Druvefors cirka 800 meter norr
om planområdet. Det fi nns också en mindre livsmedelsbutik
i Kristineberg bostadsområde nordöst om planområdet.
Gångavstånd till Borås centrum är cirka 1,7 km.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt kuperat med en generell lutning
norrut. Den högsta punkten ligger i planområdets södra del,
där fi nns en trädbevuxen kulle med högsta marknivån +167
meter. Detta innebär cirka 13 meter nivåskillnad mellan Lars
Kaggsgatan och den högsta punkten. Området nås idag via
Lars Kaggsgatan/Kristinegränd och en gång- och cykelbro
som ansluter området mot nordost till Kristineberg.

Byggnaderna ska uppfylla Boverkets byggregler beträffande
tillgänglighet. Byggnadernas utformning kommer inte utgöra
ett hinder för personer med funktionshinder.
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Vy från planområdet mot Kristineberg bostadsområde.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordost.

Lars Kaggsgatan syns från Planområdet.
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21 mars kl 15.00

21 mars kl 12.00

21 mars kl 09.30 21 juni kl 09.30

21 juni kl 12.00

21 juni kl 15.00

Ljus- och skuggförhållanden
I bilderna till höger presenteras en solstudie av den del av
planområdet som skall exploateras. Solstudien redovisar
tre tidpunkter på dygnet vid för olika tillfällen under året:
vårdagjämning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. En

del skuggning från ny bebyggelse faller utanför egen
fastighet dock antingen på gata eller natur/parkområden.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befi ntliga byggnader och
träd som redan fi nns på platsen.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 11

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot nordväst). Gång- och
cykelvägen mot centrum ligger på högra sidan.

Cykelvägsnät (röda linjer) i anslutning till planområde. Planområdet markerat med
orange färg.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Lars Kaggsgatan fungerar som huvudtrafi kled som ansluter
till mindre matargator. Angöring till planområdet görs
genom Kristinegränd. Gatunätet i anslutning till planom-
rådet har från början utformats för biltrafi k och saknar
egenskaper av stadsgata vilket framgår av Lars Kaggsgatans
gaturum.

Kristinegränd är en återvändsgränd som ger angöring till
byggnaden inom Gisseberget 1 och förskola Kristineberg.
Angöring till föreslagen förskola och Våbo kommer också att
göras genom den gatan.

En gång- och cykelbro över Lars Kaggsgatan strax öster
om planområdet kopplar GC-trafi ken från norra delen av
Kristineberg till planområdet och vidare söderut till Kristi-
nebergskolan och den södra delen av Kristineberg.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykeltrafi ken från området mot Borås centrum
försörjs med en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med
Lars Kaggsgatan. GC-vägen byggdes under 2010-talet och
är tillräckligt bredd. Anslutning väster och söder görs via
kombinerade GC-vägar. Dessa vägar är till största delen
asfalterade och belysta. Inom planområdet ligger också en
GC-väg som kopplar ihop GC-vägar väster om planområdet
till Kristinebergskolan samt norra delen av Kristineberg via
gångbron över Lars Kaggsgatan. Sammanfattningsvis har
planområdet goda förutsättningar för gång- och cykeltrafi k
med GC-vägar i anslutning till centrum och omkringlig-
gande områden.

Cykelparkering
För nya användningar inom planområdet ska cykelparkering
anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler (se tabellen på
s. 11). Exakt BTA av olika användningar av planförslaget
kommer att beräknas vid bygglovskedet. Nedan beskrivs en
grovberäkning av behovet för cykelparkering utifrån befi nt-
liga skissunderlag för planen i nuvarande skedet.

Bostäder: För fl erbostadshus behövs 25 cykelparkeringar per
1000 m2 BTA. Planförlaget innebär cirka 10000 m2 BTA för
bosräder som krävs 250 cykelparkeringar

Centrumverksamhet: för uppskattad 100 besökare till
centrumverksamheter (maximalt besöksantal) krävs 25
cykelparkeringar

Skola och vård: För delen av planormådet planlagd för skola
och vård och omsorgsboende beräknas behov av cykelparke-
ring vara cirka 33 där enligt parkeringsreglerna:

Sammanfattningvis ska 310 cykelparkeringar anordnas inom
planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 30% av
cykelparkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska
fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme
för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsför-
råden om avståndskraven uppfylls.
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GC-väg inom planområdet norra del

Befi ntlig parkering inom fastigheten Gisseberget 1

En del av GC-vägen inom planområdet som ligger mellan befi ntliga förskolan och
Gisseberget 1

Tabellen redovisar parkeringstal för detaljplanens användningar. Antalet anges per 1000 m2 BTA om inegt annat anges. (Källa: Borås Stads Parkeringsregler)

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot sydost). GC-vägen mot
centrum ligger på vänstra sidan

Kollektivtrafi k
Planområdets läge ger goda förutsättningar för att förfl ytta
sig med kollektivtrafi k. Närmast busshållplats är Kristineberg
1 belägen cirka 50 meter från planområdet. Hållplatsen
trafi keras av busslinje 7 som avgår varje 8:e minut i högtrafi k.
Restiden till Södra torget och stadens resecentrum är fem och
tio minuter.

Bilparkering
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea
(BTA), användningskategori och zon. Parkering för bostäder
och verksamheter inom planområdet ska lösas inom kvarter-
smark.

Borås Stads parkeringsregler omfattar pakeringstal i två kate-
gorier. En för centrala delen och den andra för övriga Borås.
Planområdet ligger i enlighet med parkeringsregler inom
zonen övriga Borås. I tabellen ovan redovisas parkeringstal
per 1000 kvadratmeter BTA för zonen övriga Borås.

Parkeringsbehovet för delen av planområdet där bostäder och
centrumverksamhet föreslås beräknas vara cirka 135 enligt
följande:

10000 m2 BTA fl erbostadshus: 110 bilparkeringar

2000 m2 BTA centrumverksamheter (samligslokal och
gym): 25% av 100 personer (maximalt besöksnatal): 25
parkeringar

För delen av området som anges för skola/förskola och
vård- och omsorgsboende beräknas behovet för bilparkering
vara cirka 50 parkeringsplatser. Beroende på hur områdena
används kommer parkeringsbehovet skifta. Detta tas det
ställning till i samband med respektive bygglov.

Parkeringar till bostäderna föreslås till största delen ordnas i
ett garage inom Gisseberget 1. En del av parkeringsbehovet
från skola/förskola och Våbo kan också lokaliseras i garaget.

Cykel Bil

Flerbostadshus 25 11

Samlingslokal och evenemang 5 % av maximalt besöksantal 12,5 % av maximalt besöksnatal

Kontor 6 16

Tränings- /aktivitetslokal 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximal  besöksantal*

Förskola 15 % av antalet anställda +
12,5 % av antalet elever

45 % av antalet anställda + 15 % av
antalet elever

Samlingslokal och evenmang 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximalt besöksantal*
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således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgaraget samt angöring till skola/förskola
och vård- och omsorgsboende sker via Kristinegränd. I
fortsatt planarbete kommer angöring till skola/förskola och
Våbo utredas i mer detalj.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är redan anslutet till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Vatten och avloppsledningar fi nns i plan-
områdets västra del inom kvartersmark SD1BE1. Om planens
genomförande innebär eventuellt fl ytt av VA-ledningarna ska
respektive ledningsägare kontaktas innan.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmenätet fi nns inom området och fastighterna
Gisseberg 1 och Gerumsberget 1 är anslutna till det.

Gasledningar
Det fi nns gaslningar inom planområdets norra del. Exploa-
tören ska kontakta Borås Energi och Miljö innan byggarbte
påbörjas.

El, tele och fi ber
Befi ntliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom
området är Borås Elnät ledningsägare. En transformatorsta-
tion behöver anordnas inom planområdet. Detta säkerställs
av en bestämmelse för tekniska anläggningar.

I Borås Stads parkeringsregler (2017) fi nns reduceringsåtgär-
der för bilparkering. För aktuellt planområdet kan exemplevis
reduceringsåtgärd  ”Utmärkta cykelmöjligheter” utnyttjas
vilket innebär möjligheten att reducera grundtalet med
15%. Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling
och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan
parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara
uppfyllda:

• God tillgänglighet med kollektivtrafi k

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av
entrén (max 35 meter).

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus
eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.

• Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror (gäller
bostäder).

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

• Tillgång till pump och verktyg.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en
växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

5. Mark
Natur och vegetation
I planområdets södra och sydvästra delar växer blandskog.
Detta är en del av Furuberg som är ett skogsområde med
naturliga stigar och har klassats i Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde (klass III). Det betyder att skogen har
besöksvärden och värden för lokal utveckling.

Marken inom planområdet är kuperad med en huvudlutning
åt norr. Markens höjd inom planområdet varierar mellan
+155 och +170 meter över kommunens nollplan. Planom-
rådets mittersta del utgörs av en skogbevuxen kulle med
blandat trädskikt. Mot nordväst fi nns det en fl ack grusmark
där det tidigare låg förskolepaviljonger.

Rekreation och Lekplats
Närmaste lekplatsen ligger cirka 250 meter öster om plan-
området vid Svalgångsgatan. Denna lekplatsen renoverades
2014 och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats
fi nns vid Fatbursparken cirka 500 meter från planområdet
mot sydost, samt en asfalterad spelyta inom Kristineberg
bostadsområde, cirka 250 meter nordost om planområdet.

Tillgång till rekreationsområden är relativt god. Gässlösa-
skogen ligger söder om planområdet. Den är utpekad i ÖP:n
för höga friluftsvärden samt som en av stadens gröna kilar.

Förlämningar och kulturminne
Det fi nns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Det fi nns ingen känd skyddad natur inom planområdet.

Grönområdesplan
Planområdets södra och sydvästra delar omfattas av skogs-
området Furuberg som klassas av Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde, Kass III. Dessa delar planläggs som
allmän plats med användning park.

Furuberg har besöksvärden och värden för lokal utveckling.
Planområdet ligger också nära naturområdet Gässlösa
(Klass II- mycket högt värde).  Gässlösa är ett värdefullt
kuperat naturområde, med barr- och lövskog, mossmark och
fuktängar.

Geoteknik och Radon
Staten geotekniska instituts (SGI) översiktliga karta av
jordarter visar att jorden inom planområdet till stora delar
består av urberg. I en mindre del av området består jorden
av ytlager av morän och grundlager av urberg. Planområdet
är också redan bebyggt med ett fl ertal byggnader. Det
bedöms att marken har goda förutsättningar utifrån bärig-
hets synpunkt. Ingen geoteknisk undersökning har tagits
fram i samband med detaljplanen.

Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En bensinstation låg tidigare inom planområdet strax
söder om Kristinegränd. Stationen revs 2011 och marken
sanerades parallellt . En miljökontroll utfördes samtidigt
med rivningen (Sandström Miljö & Säkerhetskontroll).
Resultat från miljökontrollen visar att inga halter av petro-
leumprodukter överstiger Naturvårdverkets riktvärden för
vare sig känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig
markanvändning (MKM). En ytterligare kontroll kommer
att genomföras innan planens granskning.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Utsnitt från Borås Stads grönområdesplan. Furuberg (nr. 10) och Gässlössa (nr.
18) ligger i närheten av planområdet.
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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 fi nns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras 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 vattenfl ödet 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 fi nns 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.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 100 bostä-
der bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Den befi ntliga förskolebyggnaden inom planområdet är i
dålig kondition. Genomförandet av detaljplanen löser detta
problem samt tillskapar fl er förskoleplatser inom stadsdelen
Kristineberg som har brist på förskoleplatser. Detaljplanen
medger också bostäder och ett vård- och omsorgsboende
vilket tillgodoser behov av olika åldersgrupper. Planen
tillåter också att centrumverksamheter såsom bibliotek och
fritidsgård blir kvar inom planområdet. Dessa verksamheter
fungerar som en mötesplats för omkringliggande områden.
Dessutom är området lätt tillgängligt för gående och cyklis-
ter. Sammantaget ger planen goda förutsättningar för social
hållbarhet i området genom att tillföra viktiga samhällsbehov
i ett lättillgängligt läge.

Mötesplatser
I planområdet ligger idag mötesplatsen Kristineberg som
samlar in verksamheter såsom fritidsgård, bibliotek och
mötesplats för seniorer under ett tak. Detaljplanen ger
förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom
området i ett nybyggt hus. Planens läge längs med Lars
Kaggsgatan och närheten till kollektivtrafi k ger möjlighet för
en välfungerande mötesplats för området.

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

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Enligt senaste trafi kbullerförordningen (Svensk författnings-
samling SFS 2015:216 med ändring t.o.m. 2017:359, Förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader) som trädde i
kraft 2015-06-01och ändringar 2017-07-01 bör riktvärden
för buller från vägtrafi k och spårtrafi k vid nybyggnation av
bostäder inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad
samt 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå vid
uteplats. För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad.
Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som föreskriver
30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal nivå.

Om bullernivåerna ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.

Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012 är de ekviva-
lenta bullernivåerna vid fasaden mot Lars Kaggsgatan på de
befi ntliga husen 55 - 59 dBA. Inom planområdets östra del,
längs med Lars Kaggsgatan medges bostäder. Utifrån aktuellt

förslagsunderlag för böstäder bedöms det vara möjligt att
anlägga bostäder som klarar bullerkraven vid fasad. Detta
genom att bygga genomgående bostäder så att hälften av
varje bostad är vänd mot en tyst sida. Föreslagen förskola och
vård- och omsorgsboende kommer att ligga långt bort från
Lars Kaggsgatan och bedöms därmed klara riktvärden för
buller vid fasad och vid uteplats. En bullerutredning tas fram
inför planens granskningskede.

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

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
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.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
GATA: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som allmän plats för gata.

PARK: planområdet består av allmän plats för park i
områdets södra, västra samt norra delar. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt skötselplan eller enligt
kommunens sed. I användningen kan komplement som
lekplatser, stigar och GC-vägar fi nnas.

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
Bostäder: bostäder betecknas med B eller B1. I områdets
västra del (fastigheten Gisseberget 1) tillåts bostäder i form av
fl erbostadshus vilket betecknas med B1. Även inom områdets
centrala och nordöstra del tillåts bostäder, dock inte som
huvudanvändning.

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafi kbuller.
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I planområdets nordvästra hörn fi nns ett mindre område
planlagt för bostäder, betecknat med B. Inom grannfastig-
heten strax väster om den här platsen fi nns det bostadsbe-
byggelse som ligger precis intill planområdets gräns. Att
planlägga området med bostäder tillsammans med prickmark
säkerställs ett avstånd mellan befi ntliga bostäder och den
framtida bebyggelsen inom området planlagt som SDE1B.

Centrum: bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt
att nå för många. Användningen säkerställer att centrum-
verksamheter som idag fi nns inom planområdet kan stå kvar
i framtiden. I ändamålet ingår t.ex. samlingslokaler, bibliotek,
gym och butiker.

Vård: detta betecknas med D på plankartan. Syftet med
användningen är att möjliggöra byggnation av ett vård- och
omsorgsboende (Våbo). Närheten till natur, centrumfunk-
tionen och kollektivtrafi k skapar goda förutsättningar för ett
Våbo inom planområdet.

Skola: användningen betecknas med bestämmelse S. I
användningen ingår skola, förskola och andra undervis-
ningslokaler. Detta möjliggör att planens syfte för byggnation
av ny förskola ska kunna genomföras.

Tekniska anläggningar: mindre tekniska anläggningar utan
skyddsavstånd medges i planen. Syftet är att möjliggöra
byggnation av tekniska anläggningar såsom transformatorsta-
tion. Detta betecknas med bestämmelse, E1 och gäller inom
hela användningsområdet.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Utnyttjandegrad
Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av
utnyttjandegrad och byggnadshöjd.

Byggnadsarea är reglerad i anslutning till användningsom-
råde enligt följande:

Inom användningsområdet B1C är största byggnadsarea
är 3100 m2

Inom användningsområdet SDE1B är största
byggnadsarea motsvarande 40 % av fastighet inom
användningsområde.

Högsta nockhöjd: höjd på byggnader regleras med högsta
nockhöjd från kommunens nollplan och betecknas med en
rombsymbol och plustecken framför siffrorna i romben.
Delen av planområdet som omfattas av B1C har fått fl era
nockhöjdsbestämmelser. Idén har varit att skapa en varie-

rande byggnadsvolym längs med Lars Kaggsgatan. Inom
användningsområde  SDE1B  fi nns nockhöjdsbestämmesler
+178 och +180. I nuvarande skissunderlag till planområdet
fi nns det förslag för ett Våbo i fyra våningar som blir genom-
förbart med dessa nockhöjderbestämmelser.

Utformning
Mot Lars Kaggsgatan ska entreér och uppglasade partier
fi nnas.

Begränsning av markens utnyttjande
Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad. Inom användningsområde
B1C fi nns prickmark på 2-4 meter bredd längs med större
delen av användningsgränsen. Detta säkerställer avståndet
från bebyggelsen mot allmän plats GATA. Inom använd-
ningsområde  SDE1B fi nns också prickmark längs med
gränsen mot PARK, så att framtida bebyggelsen föreläggs
med avstånd mot allmän platsmark och även annan bebyg-
gelse.

Kryssmark: en del området B1C är betecknat med kryssmark
som innebär att endast underjordiskt garage får uppföras.
På så sätt skapas en innergård inom B1C med möjligheten
att använda utrymmet under den som garage. Angöring till
garage görs via allmän plats GATA (Kristinegränd).

Utsnitt från ÖP18s strukturbild. Planområdets läge redovisas med stjärnsymbol



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

Stängsel och utfart
Utfartsförbud: bestämmelsen gäller delar av användnings-
gränsen mellan BC1 och Allmänplats GATA. Syftet är att
undvika angöring till planområdet från Lars Kaggsgatan,
utan angöringen ska ske via Kristinegränd.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen är i linje med Vision Borås 2025:s målområden
människor möts Borås och goda resvanor och attraktiva kommuni-
kationer. Delområdet människor möts Borås syftar till att
skapa fl er mötesplatser mellan generationer och kulturer,
mellan medborgare och Borås Stad, och lokaler för möten
och evenemang. Planen möjliggör byggnation av bostäder,
förskola, vård- och omsorgsboende, bibliotek och fritidsgård,
vilket ger möjlighet för att skapa en mötesplats för olika
verksamheter och generationer. Planområdets läge har goda
förutsättning för gång- och cykeltrafi k och ligger i direkt
anslutning till busshållplats. Detta bidrar till delområde goda
resvanor och attraktiva kommunikationer som handlar om
att stimulera miljövänliga resvanor.

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan 2018 (ÖP18) föreslår att staden ska
växa inifrån och ut genom att ny bebyggelse koncentreras
i stadskärnan och i centrumnära stadsdelar samt utpekade
urbana stråk.

I ÖPn:s markanvändningskarta ligger planområdet inom
zonen Centrumnära Borås, dvs att området är i anslutning till
stadskärna/centrum och har utvecklingspotential. för denna
zon rekommenderar ÖP:n förtätning och komplettering med
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni
med befi ntlig bebyggelse. ÖPn:s strukturbild (se fi guren på
s. 16) rekommenderar ett stadsdelstorg vid lokalisering av
planområdet.  Placeringen ligger även utmed urbant stråk
Druvefors-Kristineberg-Damsvedjan. Detaljplanen bedöms
därmed att medverka till översiktsplanen.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018–2021 återfi nns de
nationella miljökvalitetsmålen indelade i fyra prioriterade
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering
framförallt syftar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen
avseende ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpå-

verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen:
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads-
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar,
parkering samt in- och utfart till respektive område.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik
4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas med privat exploatör gällande mark som planläggs
som kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploa-
tören.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och
godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som
regleras genom offi cialservitut, gemensamhetsanläggning
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas,
vatten och avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via
Ledningskollen.

BEM AB har fjärrvärmeledningar i osäkert läge vid den
kommande exploateringen. BEMAB har även en gasledning
inom planområdet. Exploatören ska kontakta BEMAB innan
arbete påbörjas vid dessa ledningar.

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gerumsberget 1, Gäss-
lösa 5:1 och Gässlösa 5:71 som ägs av Borås Stad samt Borås
Gisseberget 1 som är privatbolagsägd. Detaljplanen påverkar
även Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70 som är privatägda och
ligger i anslutning till planområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gerumsberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Gässlösa 5:1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.
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Gässlösa 5:71

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69.

Gisseberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B) och centrum (C) tillskapas.

Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69 eller 5:70.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska fi nansiera de
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering,
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska
fi nansieras av Kommunen.

Exploatör får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring av deras fastigheter som detaljplanen medför.

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

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktspla-
nen, och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Borås Stads översiktlig kartering av trafi kbuller

Miljöteknisk markundersökning - rivning av nedlagd
bensinstation Gisseberget 1- Sandström Miljö &
Säkerhetskonsult 2011-08-25

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

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

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

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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

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

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter i
ett tidigt skede av planeringen.

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

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

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

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

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås


Kungsgatan 55, 501 80 Borås


033-35 85 00
-

detaljplanering@boras.se
 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-10-21

Upprättad 2019-10-21

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

 Detaljplan för Kristineberg

Gisseberget 1 m.fl.

Samrådshandling

Upprättad 2019-10-24

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen

Planarkitekt 

Samråd

2019-10-23

DEL

Granskning 

Antagande

BN 2017-862

Laga kraft

Plankonsult

Saeed Ebrahimabadi

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:500

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

FlerbosatdshusB

1

CentrumC

VårdD

Mindre tekniska anläggningar utan skyddsavstånd

E

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Inom B

1

C är största byggnadsarea är 3100 m

2

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom SDE

1

B är största byggnadsarea  40 % av fastighetsarean

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast underjordiskt garage får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Det ska finnas entréer mot Lars Kaggsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minst 50% av bottenvåningens fasad mot Lars Kaggsgatan ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

PLANKARTA



Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0 

Anmälningsärenden

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Beslut från skolverket efter redovisning

Dnr 2018-00096

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259 Koldioxidbudget för

Borås Stad

Dnr 2019-00238

3. Beslut - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra

personalkategorier för 2019/2020

Dnr 2019-00241

4. Reviderad kontaktpolitikerlista 2020-01-30

Dnr 2019-00010

5. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 - Borås Stads

personalpolitiska riktlinjer

Dnr 2020-00012

6. Årsarvodering och Förtroendevaldas arvoden 2020

Dnr 2020-00018

7. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och

Förskolenämnden 2019

Dnr 2019-00168

8. Framställan enl Arbetsmiljölagen 6 kap. § 6a

Dnr 2020-00021



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-01-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00004 1.1.3.0 

Delegationsbeslut

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna      

Delegationsbeslut 

1. Delegationsbeslut att erbjuda förskola utifrån barns eget behov på

grund av familjens situation i övrigt

Dnr 2019-00236

2. Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift löpnummer 1

Dnr 2020-00006

3. Delegationsbeslut – Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2

Dnr 2019-00235

4. Yttrande med anledning av anmälan mot förskola

Dnr 2019-00209

5. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 55

Dnr 2019-00007

6. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 56

Dnr 2019-00007

7. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 57

Dnr 2019-00007

8. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 58

Dnr 2019-00007

9. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 59

Dnr 2019-00007

10. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 60

Dnr 2019-00007
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11. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 61 

Dnr 2019-00007 

 

12. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 62 

Dnr 2019-00007 

 

13. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 63 

Dnr 2019-00007 

 

14. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 1 

Dnr 2020-00002 

 

15. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 2 

Dnr 2020-00002 

 

16. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 3 

Dnr 2020-00002 

 

17. Anmälan av kränkande behandling löpnummer 4 

Dnr 2020-00002 

 

18. Utredning av kränkande behandling löpnummer 30 

Dnr 2019-00007 

 

19. Utredning av kränkande behandling löpnummer 31 

Dnr 2019-00007 

 

20. Utredning av kränkande behandling löpnummer 36 

Dnr 2019-00007 

 

21. Utredning av kränkande behandling löpnummer 37 

Dnr 2019-00007 

 

22. Utredning av kränkande behandling löpnummer 38 

Dnr 2019-00007 

 

23. Utredning av kränkande behandling löpnummer 39 

Dnr 2019-00007 

 

24. Utredning av kränkande behandling löpnummer 40 

Dnr 2019-00007 

 

25. Utredning av kränkande behandling löpnummer 41 

Dnr 2019-00007 
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26. Utredning av kränkande behandling löpnummer 49 

Dnr 2019-00007 

 

27. Utredning av kränkande behandling löpnummer 53 

Dnr 2019-00007 

 

28. Utredning av kränkande behandling löpnummer 54 

Dnr 2019-00007  

 

29. Utredning av kränkande behandling löpnummer 55 

Dnr 2019-00007  

 

30. Utredning av kränkande behandling löpnummer 57 

Dnr 2019-00007  

 

31. Utredning av kränkande behandling löpnummer 58 

Dnr 2019-00007  

 

32. Utredning av kränkande behandling löpnummer 59 

Dnr 2019-00007  

 

33. Utredning av kränkande behandling löpnummer 60 

Dnr 2019-00007  

 

34. Utredning av kränkande behandling löpnummer 61 

Dnr 2019-00007  

 

35. Utredning av kränkande behandling löpnummer 62 

Dnr 2019-00007  

 

36. Utredning av kränkande behandling löpnummer 63 

Dnr 2019-00007 

 

37. Utredning av kränkande behandling löpnummer 2 

Dnr 2020-00002 

 

38. Utredning av kränkande behandling löpnummer 3 

Dnr 2020-00002 

 

39. Utredning av kränkande behandling löpnummer 4 

Dnr 2020-00002 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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