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Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola) 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola).. 

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 

motsvarande för cirka 1 000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 

en särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra 

byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Byggstart för skolan är 

beräknad till hösten 2021. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder om stadskärnan, 

uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås Stad. Planområdet är en del av det 

gamla reningsverket på Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det 

nya reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategin - Mer 

stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära utvecklingsområden 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en 

detaljplan och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till 

beslutade nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill 

dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas 

inför slutgiltigt beslut i ärendet.. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning - Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola) 

2.  Plankarta - Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5.15 (ny skola) 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Detaljplanering 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundsko-
la (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att 
möjliggöra byggnation av en särskola och kommunikations-
klass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en 
fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden 
har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av 
en ny grundskola. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundsko-
la (F-9), motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att 
möjliggöra byggnation av en särskola och kommunikations-
klass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en 
fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden 
har i lokalresursplanen från år 2018-2020 påtalat behovet av 
en ny grundskola.

Planområde
Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder 
om stadskärnan, uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås 
Stad. Planområdet är en del av det gamla reningsverket på 
Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det nya 
reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnads-
strategin - Mer stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära 
utvecklingsområden (se rubrik Utbyggnadsstrategi).  

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidgare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-21 i beslut § 23 att ge 
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier 
för att se möjligheterna att etablera en skola F-6 för cirka 800 
elever på fastigheten Gässlösa 5:15 samt höra Grundskole-
nämnden. 

Grundskolenämnden beslutade 2019-02-26 att godkänna 
lokaliseringen av en ny skola på Gässlösa. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2019-03-19 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Gässlösa 5:15 
som möjliggör byggnation av en ny grundskola för årskurs 
F-6 med fyra paralleller. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-24 i beslut 
§ 127 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 
86 att godkänna informationen och lägga den till handling-
arna. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för skolan är beräknad till hösten 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Gässlösa 5:15 och Hässlagärdet två och fem 
har gemensamt att de varit en del av det gamla reningsverket. 
Gässlösa präglas i övrigt av storskaliga industribyggnader, 
främst utmed Kärrgatan, Ålandsgatan och Jössagatan. Längs 
med Jössagatan är också begravningsplatsen St sigfrids 
griftegård och krematoriet lokaliserat. St sigfrids griftegård 
består av öppna vyer, grönska och ett fåtal byggnader. Utmed 
Gässlösavägen, i stadsdelens södra delar är ett tiotal småska-
liga industribyggnader belägna.

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör ett uppförande av av en ny skola för 
cirka 1000 elever, men också för en fullstor idrottshall (20 x 
40 meter). Detaljplanen är den första som tas fram som går i 
led med att Gässlösa ska utvecklas från ett industriområde till 
en funktionsblandad stadsdel. 

Stadsbild och gestaltning
Projekteringen av skolan befinner sig fortfarande i en tidig 
fas. Hittills har man studerat två skolor som referensprojekt. 
Skolorna som man har studerat är Hyllievångsskolan i Malmö 
och Sjölundaskolan i Lidköping. Se referensbilder på sida 9. 

Utbyggnadsstrategi
Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad 
längs Viskan som ett av Borås utvecklingsområden. Utbygg-
nadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen 
vill se staden utvecklas. Gässlösa ska omvandlas från att vara 
ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med 
tydlig närhet till Viskan. Funktionsblandning innebär att 
stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggna-
tion av framtidens Gässlösa bedöms starta 2025.

Planbeskrivning
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 med flera (ny skola), Borås Stad, upprättad den 22 april 2021
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Situationsplan (Landskapsgruppen, 2021-04-08).

Gässlösa utpekat som utvecklingsområde i Utbyggnadsstrategin - Mer stad längs Viskan.

Gässlösa Skola F-9
Sitplan 2021-04-08
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Staden vid parken
Den 18 mars 2021 godkände Kommunfullmäktige stads-
byggnadsprogrammet Staden vid parken. Programmet anger 
målbilden för den sammanhängande, fem kilometer långa 
parken genom Borås. Det anger också vilka förutsättningar 
som finns och vilka åtgärder och projekt som krävs. Parken 
ska sträcka sig från grönområdet Rya åsar i norr till Gäss-
lösaskogen i söder, där också skolan är lokaliserad i direkt 
anslutning till parken. I framtiden utgör parken en trygg och 
trivsam skolväg för eleverna.

Historik och kulturmiljöer
Området var sedan lång tid tillbaka ett odlingslandskap 
som brukades av ett antal mindre gårdar. En första större 
förändring av Gässlösa skedde år 1890 när Kamgarnspin-
neri AB Göta uppförde en fabriksanläggning vid Viskan, i 
nuvarande kvarteret Silverpoppeln 4. Textilfabriken låg då i 
ett helt lantligt läge utanför Borås. Anläggningen komplet-
terades med arbetarbostäder och tjänstemannabostäder som 
tillsammans skapade en gles bebyggelsestruktur i fabrikens 
närområde. Gässlösa växte, i motsats till många andra 
industriområden, långsamt och först år 1916 etablerades nästa 
stora anläggning. N.H. Ljungbergs Läderfabrik uppfördes 
i trä och tegel i anslutning till Viskan och Gässlösavägen i 
nuvarande kvarteren Gässlösa 5:1 och Generatorn 2. Anlägg-
ningen byggdes senare ut vid ett flertal tillfällen och fick sin 
nuvarande utformning vid mitten av 1930-talet. 

Vid samma tid, år 1934, byggde Borås Stad ett nytt renings-
verk i det nu aktuella kvarteret Gässlösa 5:15. Anläggningen 
ritades i tidstypisk funkisstil och låg vid tiden långt utanför 
staden. I takt med att Borås växte kraftigt byggdes renings-
verket ut i flera etapper under de kommande decennierna. 
Anläggningen växte slutligen utanför det ursprungliga 
kvarteret och även det närliggande kvarteret Hässlagärdet 
5 togs i anspråk när ett stort antal bassänger och byggnader 
uppfördes 1966. Här fanns tidigare Parkförvaltningens stora 
växthus från 1937, som nu fick flytta på sig.  

Omedelbart öster om det nu aktuella kvarteret ligger ett 
kluster med byggnader som går under namnet ”Slakthuset”. 
De två fastigheterna bebyggdes ursprungligen år 1939 då 
Södra Älvsborgs läns Slakteriförening lät uppföra ett slakteri. 
Verksamheten utökades kraftigt 1954 då en tillverknings- och 
administrationsbyggnad tillbyggdes samt även 1972 då en 
stor auktionshall med tillhörande stallar tillkom (nuvarande 
Gässlösa 5:123). Verksamheten i slakthusområdet förändrades 
från 1986 och framåt och idag finns verkstäder och mindre 
industriverksamhet i byggnaderna.  

På en höjd omedelbart öster om planområdet, på fastigheten 
Gässlösa 5:12, har det tidigare även funnits en större villa 
i jugendstil, Villa Tallberga, som tyvärr har rivits, troligen 
1975.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet finns det en avsaknad av 
bostäder. Öster om Gässlösavägen ligger stadsdelen Furuberg 
bestående av ett trettiotal fristående villor. Stadsdelarna Göta 
och Druvefors är belägna i norr, och i öster är stadsdelarna 
Kristineberg och Dammsvedjan lokaliserade. De fyra 
stadsdelarna är belägna cirka 500 meter från planområdet, 
och består av lägenheter, radhus och villor med blandade 
upplåtelseformer. 

Arbetsplatser
På den nya skolan beräknas för cirka 1000 elever. Planförsla-
get beräknas därmed att skapa cirka 100 arbetstillfällen.  

Offentlig service
Idag finns det en avsaknad av offentlig service. 

Kommersiell service 
Gässlösa har idag en avsaknad av kommersiell service. 
Närliggande kommersiell service är bland anntat ICA Maxi 
Stormarknad Borås till ett avstånd av cirka en kilometer från 
planområdet. I takt med att stadsdelen utvecklas kommer den 
kommersiella servicen att stärkas.  

Illustration från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken
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Reningsverket 1940-talet.

Reningsverket med översikt mot stadsdelen Göta.
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Antalet cykelparkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen utanför centrumzonen beräknas på 
följande sätt: 15 % av antalet anställda och motsvarande 
17.5 % av antalet elever. Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för 
parkering. Andelen elever uppskattas till 1000, och andelen 
personal uppskattas till 100. Det motsvarar 175 cykelparke-
ringsplatser för eleverna, respektive 15 för personalen. Det är 
viktigt för skolverksamheten att säker angöring möjliggörs i 
närheten av skolans entréer. 

Kollektivtrafik
Gässlösavägen trafikeras av busslinje 19 som går mellan 
Almenäs och Bosnäs. Från busshållplatsen S:t Sigfrid tar det 
cirka sex minuter till Borås Resecentrum. Busshållplatsen 
Trandöbron är lokaliserad på Lars Kaggsgatan. Avståndet 
från planområdet är cirka en kilometer. Därifrån tar det cirka 
fem minuter med busslinje 7 till Södra Torget.  

Biltrafik och bilparkering 
Gässlösavägen löper igenom Gässlösa, och är en viktig 
förbindelse med Riksväg 27 för Borås. Gässlösavägen anslu-
ter också med Jössagatan och Kärrgatan. Dessa två gator 
sammankopplar Gässlösa med stadsdelen Göta. 

Antalet parkeringsplatser som krävs för en grundskola 
utanför centrumzonen beräknas på följande sätt: 45 % av 

Tillgänglighet 
Skolgårdens varierande terräng kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gässlösas gatunät präglas av breda gator, med en variation av 
gång- och cykelvägar.  

Gångtrafik 
I direkt anslutning till planområdet passerar Gässlösavägen. 
På vissa delar av Gässlösavägen finns det gångbana, andra 
delar en avsaknad. Längs med Jössagatan och Kärrgatan 
finns det bitvis gångbanor. I takt med att stadsdelen utvecklas 
kommer gång- och cykelnätet att stärkas.

Cykeltrafik och cykelparkering
På Gässlösavägen som löper längs med planområdet finns det 
cykelbana. Den sammankopplas med cykelbanan på Druve-
forsvägen som leder till stadskärnan. Avståndet från planom-
rådet till stadskärnan är cirka två kilometer. Cykelbanorna på 
Jössagatan, Kärrgatan och S:t Michelsgatan sammankopplar 
Gässlösa med stadsdelen Göta i västlig riktning.  

Översiktskarta med planområdet markerat i rött, cykelbanor markerat i grått och busslinje markerat i gult

17

Viskan

H

Hässlabron

Mårtensgatan

Gässlösavägen

Jössagatan

Slakthusgatan
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antalet anställda och motsvarande 1 % av antalet elever. 
Detta enligt Borås Stads Riktlinjer för parkering. Andelen elever 
uppskattas till 1000, och andelen personal uppskattas till 100. 
Det motsvarar 10 parkeringsplatser för eleverna, respektive 
45 för personalen. Parkeringsplatserna kommer att ordnas 
inom kvartersmarken.  

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksys-
temet har emellertid en trafikutredning tagits fram (SWECO 
2019-06-11). Trafikutredningen syftar till att analysera den 
planerade F-6 skolans biltrafikalstring. Syftet är också att 
översiktligt analysera effekterna av en ny öst-västlig vägför-
bindelse mellan Slakthusgatan och Svedjegatan. Behovet 
av en ny öst-västlig förbindelse grundar sig på Borås Stads 
översiktliga trafikplanering.  

Trafikutredningen visar att den planerade skolan beräknas 
alstra 1 500 fordon/vardagsdygn. Ungefär 1 300 av dessa 
bilförflyttningar bedöms utgöras av anhöriga som lämnar 
och/eller hämtar elever. Resterande trafik utgörs av arbets-
resor, besökande och varutransporter. En ny vägförbindelse 
mellan Svedjegatan och Slakthusgatan kommer enligt 
beräkningarna att belastas med mindre än 1 000 fordon/
vardagsdygn. Vägförbindelsen ökar tillgängligheten mellan 
Gässlösa, Dammsvedjan och Hedvigsborg, dock förefaller 
nyttan med förbindelsen vara begränsad. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 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 Trafikverket 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 trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping.

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö. 

Referensprojekt: Sjölundaskolan, Lidköping.

Referensprojekt: Hyllievångsskolan, Malmö.
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Angöring och utfarter
Det är viktigt att angöring möjliggörs i direkt anslutning till 
F-6 skolan på ett trafiksäkert sätt.

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Väg och Järnväg som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt. 
Trafikverket är tillfrågade utifrån den nya järnvägens korri-
dorer och det är möjligt att ta fram detaljplan för skola på 
fastigheten Gässlösa 5:15. 

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

Brandpost
Vid Slakthusvägen finns det idag en befintlig spolpost. Det 
finns möjlighet att denna kan byggas om till en brandpost. 
Dimensionering är tillräcklig och uppmäter kraven. 

Dagvatten & skyfall
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastig-
heten. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade 
för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvatten-
flödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet, dels utifrån dagens situation och därefter utifrån 
framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden 
i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det avleds till 
dagvattenledning.

En dagvattenutredning har emellertid tagits fram (Tyréns,  
2021-04-20). Följande slutsatser har framkommit i dagvatten-
utredningen:

 » Enligt beräkningar för dagvattenflöden inom utred-
ningsområdet ökar flöde efter exploatering. En del av 

Drönarbild över Gässlösa med planområdet markerat.
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flödesökningen beror på användandet av klimatfaktor. 
Fördröjningsåtgärderna är baserade på att inte öka 
flödet efter exploatering jämfört med före exploatering.

 » Dagvattnet inom skolområdet hanteras genom avled-
ning till regnbäddar. Regnbäddarna både renar och 
fördröjer dagvattnet. Anläggningsarea blir cirka 345 
m2.

 » Med föreslagen dagvattenhantering bedöms det att 
tillräcklig fördröjning sker för att inte belasta dagvat-
tensystemet nedströms mer än vad som görs idag.

 » Dagvattnet till anläggningarna leds ytligt. Förslag till 
ny höjdsättning bör tas fram så att dagvatten rinner 
mot regnbäddarna. Dagvatten från tak kan anslutas 
via stuprör till upphöjda regnbäddar där dagvattnet 
infiltreras, renas och fördröjs.

 » Dagvattnet från skogsområdet samt södra delen av 
skolområdet planeras hanteras i ett avskärande dike. 
Rekommenderad area för diket är cirka 300 m2.

 » Med rening i regnbäddar för avrinningsområde A och 
dike för avrinningsområde B anses dagvattnet renas 
tillräckligt för att inte påverka recipienten negativt.

 » Vid skyfall påverkas särskilt den del av området som 
ligger längs med Gässlösavägen. Här finns idag en 

lågpunkt där ytvatten ansamlas. Efter exploatering är 
det viktigt att höjdsätta marken så att ytvattnet inte 
rinner mot

 » den planerade bebyggelsen. Vid höjdsättning av marken 
är det viktigt att inte skapa nya instängda områden i den 
södra delen av området vid skogsområdet.

 » Dagvattenlösningarna, förorenings- och flödesberäk-
ningarna har utförts utifrån de förutsättningar som 
har presenterats i rapporten. Om andelen hårdgjord yta 
ökar behöver en större mängd dagvatten omhändertas 
inom utredningsområdet, föroreningsbelastningen 
förändras och beräkningarna behöver göras om för att 
säkerställa en god dagvattenhantering.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till fjärrvärme-
ledningar.

El, tele och fiber
El- och optokablar finns tillgängliga i direkt anslutning till 
planområdet. Det finns behov av en transformatorstation, 
detaljplanen möjliggör detta. 

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. 

Avrinningsområden framtagna för dagvattenberäkningar (Tyréns, 2021-04-21).
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5. Mark
Natur och vegetation
Den sydöstra delen av planområdet är kuperad och utpekad i 
grönområdesplanen, och planläggs som NATUR. 

Biologisk mångfald
Sydväst om planområdet är en spridningskorridor och 
passage för växt- och djurlivet lokaliserad. Korridoren 
går mellan Gässlösaskogen och S:t Sigfrids Griftegård. I 
Grönområdesplanen benämns detta som ett grönt stråk. 
Denna typ av spridningskorridorer och passager är viktiga 
för den biologiska mångfalden. Sydöst om planområdet finns 
ett rött stråk lokaliserat som kopplar samman Gässlösa med 
det närliggande friluftsområdet. Ett rött stråk illustrerar 
människans tillgång till naturområden. 

Rekreation
En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i 
sydöstlig riktning. En skolskog fungerar som en samlings-
plats skoleleverna vid exempelvis utelektioner. Kronängs 
IP består av två konstgräsplaner och en sju-mannaplan. 
Avståndet mellan planområdet och Kronängs IP är cirka 
800 meter. Det är viktigt att idrottsplatsen är lättillgänglig 
för eleverna, eftersom den är betydelsefull för grundskolans 
verksamhet. Förutsättningarna för denna koppling är god, 
tack vare ett motionsspår lokaliserat i Gässlösaskogen. I 
nuläget har Gässlösa en avsaknad av lekplatser. I den närlig-
gande stadsdelen Dammsvedjan, belägen i öster cirka 500 
meter från planområdet finns fem lekplatser. Fyra av dessa är 
tillgänglighetsanpassade.

Grönområdesplan
Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområ-
desplanen. Detta område är en del av ett värdefullt kuperat 
naturområde, bestående av barr- och lövskog, mossmark och 
fuktängar. Naturområdet benämns som strövområde, och är 
fritt från större vägar och bebyggelse. Strövområdet erbjuder 
naturupplevelser i omväxlande terräng med skog. Naturområ-
det klassificeras som klass II. Det innebär att naturområdet är 
mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består planområdets 
norra del av isälvssediment och den södra delen av urberg. 
Två mindre delar av planområdets västra och östra delar 
utgörs av sandig morän. Borås Energi och Miljö AB ansvarar 
för rivningen och saneringen av reningsverket som tidigare 
stått på fastigheten. Återfyllning kommer att ske under 
grundvattenytan med morän och bergmaterial. Över grund-
vattenytan placeras krossad betong. 

Ett geotekniskt utlåtande har emellertid tagits fram (SKAN-
SKA 2021-04-06). Jordlagren i provgroparna består av cirka 
0,4 till 2,2m fyllning bestående av siltig grusig sand, asfalt, 
betongrester, rör, kablar med mera. Den naturligt lagrade 
jorden utgörs av siltig Sand, se bilaga 2. I provgrop 1 och 2 
observerades en fri grundvattenyta på ca 3 m djup. 

Efter sortering av fyllningen och borttagande av otjänliga 
massor kan fyllnadsmaterialet återanvändas som återfyllning. 
Fyllnadsmaterialet skall byggas upp i lager och packas väl 

Schematisk bild över kända föroreningar och områden, (Hifab, 2018-12-06).

Konstaterad ytlig
(0-0,5 meter)

Hg-förorening 

Konstaterad förorening
Pb/Hg Förre detta 

handelsträdgård

Misstänkt förorenad
fyllning

Konstaterad djup förorening 0-3 meter
metaller (FA), olja, dioxin
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enligt AMA beroende på typ av konstruktion som skall
anläggas.

Baserat på de översiktliga geologiska kartorna och SKAN-
SKAS geotekniska utlåtande bedömer kommunen att marken 
inom planområdet har god bärighet, och att sättningsförhål-
landena är fördelaktiga. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. 

Förorenad mark
Hifab har fått i uppdrag av Borås Energi och Miljö AB 
(BEM) att utföra en markmiljöundersökning för Gässlösa 
avloppsreningsverk (ARV) (Hifab, 2018-12-06). Undersök-
ningarna inom verksamhetsområdet har utförts i syfte att 
utgöra underlag inför den pågående rivningen då ett nytt 
avloppsreningsverk har uppförts vid Sobacken där ett nytt 
kraftvärmeverk också anlagts.

Hittills genomförda undersökningar kan sammanfattas i 
följande slutsatser:

 » Ytlig förorening av kvicksilver förekommer inom 
verksamhetsområdets sydöstra del. Föroreningen 
återfinns sannolikt även under den tillfälliga byggvägen 
vilket innebär att försiktighet bör vidtas vid återställ-
ningsarbeten så att inte förorenade massor riskerar att 
spridas.

 » Hotspot med bly har detekterats vid gasfacklan. 

 » PCB förekommer längs med husfasader där PCB-fog 
hittats kring fönster. 

 » Föroreningen påträffad intill Viskan (WSP) härrör 
sannolikt från deponerat reningsverksslam.

 » Grundvattenanalyser påvisar stor variation vilken 
tolkas som att det kan finnas ställvisa föroreningskällor 
intill och/eller under markförlagda ledningar. 

 » Misstanke om tillkommande förorenade områden 
omfattar ytor omkring värmepumpsbyggnaden vid 
Viskan (fyllning) samt kring huvudbyggnaden (före 
detta handelsträdgård).

 » All ytlig jord (0 - 0,5 meter) utanför hårdgjorda ytor bör 
provtas i samband med rivningsarbetet för att kontrol-
lera eventuell föroreningsförekomst.

Borås Energi och Miljö AB kommer att vidta följande 
skyddsåtgärder i samband med saneringen av förorenat 
område på fastigheterna Gässlösa 5:15, Hässlagärdet 2 och 
5, samt norra delen av Huvagärdet 1 och därtill angränsande 
delar av fastigheten Gässlösa 5:1.

 » Saneringen ska utföras i överensstämmelse med vad 
företaget uppgett i anmälan 5 juni 2019, kompletterad 
6 augusti 2019. I detta ingår bland annat en sanerings-
plan och en plan för kompletterande undersökningar 
innan sanering påbörjas.

 » Sanering ska så långt som möjligt göras till halter 
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning KM (rapport 5976) såväl i vertikal 
led (schaktbotten) som i horisontell led (schaktvägg). 
Avvikelser från åtgärdsmålet känslig markanvändning 
kan ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.

 » Miljöförvaltningen ska underrättas då arbetena inleds 
samt vid avvikelser, när arbetet avbryts eller påbörjas 
igen. Senast när arbetet påbörjas första gången ska 
avfallsmottagare och avfallstransportör redovisas.

 » En miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet bör 
finnas på plats vid alla moment där en miljöteknisk 
bedömning krävs. Vid observation av misstänkta, 
tidigare okända, föroreningar ska kontrollanten tillkal-
las. Miljöförvaltningen ska underrättas i förväg om 
miljökontrollantens namn och erfarenhet.

 » Avfall som uppkommer i projektet ska omhändertas 
på anläggning med tillstånd att omhänderta respektive 
avfall. Exempel på avfall är förorenade massor med 
halter över känslig markanvändning-nivå och slam från 
reningsanläggningen för länsvatten.

 » Massor som uppkommer i projektet får återanvändas 
om dessa uppvisar halter under Känslig markan-
vändning-nivå. Detta inkluderar krossad betong, 
fri från armeringsjärn. Betongen ska placeras över 
grundvattenytan. Avvikelser kan ske efter samråd med 
tillsynsmyndigheten.

 » Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och 
provtas innan utsläpp sker till Viskan. De riktvärden 
som gäller för reningen är i princip ”Göteborgs stad 
riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten” (2013), förutom för zink, 
där riktvärdet 60 μg/l tillämpas. För dioxin finns inga 
riktvärden att tillgå, men ett mål på 1 pg/l bedöms nås 
i projektet.

 » Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas, 
enligt anmälan en slutrapport för varje delområde.

Saneringen beräknas att färdigställas vid årsskiftet 
2020/2021.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

För de kringliggande fastigheterna Hässlagärdet 2 och 5, 
och Huvagärdet 1 har en anmälan om efterbehandlingsåt-
gärd inkommit enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 19998:899. Bakgrunden är att 
reningsverket på Gässlösa är avvecklat, och att fastigheterna 
på sikt planeras att omvandlas. Anmälan ligger med som en 
bilaga till planhandlingarna.

Slamdeponi
När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genom-
fördes en omfattande markinventering av närområdet av 
kommunen och Borås Energi Miljö AB. Sydväst om planom-
rådet identifierades en skogsdepå där avfall från reningsverket 
tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst 
om tungmetaller som zink, men också oljekolväten och 
dioxiner. 

PM gällande Slamdeponin tas fram i dagarna. Bedömningen 
är att det inte påverkar användningen skola. Kommer att 
redogöras under granskningen.

6. Vatten
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhe-
tens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet. Inom planområdet finns delar av 
strandskyddet inom 100 meter från Viskan. 

Kommunen har möjlighet att upphäva strandskyddet inom 
en detaljplan om det finns särskilda skäl och syftet med 
strandskyddet inte motverkas. Enligt 4 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, och 7 kap 18 c-d § miljöbalken. 

De delar av planen som berörs av strandskydd är dels en 
yta som tidigare varit instängslad för reningsverket som 
allmänheten inte haft tillträde till och en yta utanför staketet 

som bestått i en infartsväg till reningsverket samt en yta med 
träd och gräs mellan infarten till gamla reningsverket och 
Gässlösavägen. 

Det särskilda skälet för att upphäva strandskyddet inom det 
som tidigare var instängslat för reningsverket är att marken 
är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syfte. Inga naturvärden finns på platsen 
och allmänheten har aldrig haft tillträde till området. Det 
särskilda skälet för att upphäva strandskyddet utanför 
stängslet är att det är ett angeläget allmänt intresse som väger 
tyngre än strandskyddets intresse. Det allmänna intresset att 
tillskapa en ny plan för skola väger tyngre än det allmänna 
intresset av strandskydd. Det finns ett stort behov av en ny 
skola i kommunen. Inom fastigheten är de platta ytor som 
kan nyttjas som skolgård värdefulla, eftersom fastighetens 
nordöstra delar är synnerligen kuperade och svåra att nyttja. 
Upphävandet av strandskyddet påverkar inte allmänhetens 
tillgänglighet till Viskans strandområde negativt. Likaså 
påverkas inga naturvärden på platsen väsentligen av åtgär-
derna. 

Detaljplanen är förenlig med Borås Stads Översiktsplan 2018 
och Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan. Gässlösa 
pekas ut som ett av Borås utvecklingsområden. Stadsdelen 
ska i framtiden bestå av bostäder, handel och service.

Översvämningsrisk
Enligt MSB översvämningskartering påverkas inte planområ-
det av översvämningsrisker vid ett 200-årsflöde (Se karta sida 
14). Vid beräknat högsta flöde (BHF) påverkas planområdets 
norra hörn av en viss översvämningsrisk (se karta sida 14). 
Det norra hörnet ligger på en höjd av +131.1 och +132.2 över 
angivet nollplan. Enligt karteringen bedöms vattenytan att 
nå cirka 10-20 centimeter. Baserat på att vattenytan endast 
beräknas nå cirka 10-20 centimeter hamnar det på en nivå 

MSB Översvämningskartering vid ett 200-årsflöde med planområdet markerat. MSB Översvämningskartering vid BHF med planområdet markerat. 
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som en sockel på en byggnad klarar, och i med detta riskeras 
inte byggnadens funktion. Därmed bedöms inga vidare 
åtgärder vara nödvändiga. 

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

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
Det finns ett stort behov av skolplatser i Borås idag. Byggna-
tionen löser delvis den brist som finns idag och tryggar även 
långsiktig barnomsorg. På sikt ska Gässlösa genomgå en stor 
omvandling. Därmed kan skolan bli en viktig mötesplats för 
framtidens Gässlösa. 

Identitet
Idag är Gässlösa ett vanligt industriområde, karaktäriserat av 
små- och storskaliga industribyggnader med stora hårdgjorda 
ytor. Stadsdelen saknar naturliga mötesplatser och upplevs 
som ödslig. Därför är det inte överraskande att boråsarnas 
mentala inställningen till Gässlösa är låg. En viktig del av 
processen att förändra Gässlösas identitet har redan startat. 
Det var stadsdelens medverkan i arkitekttävlingen Europan 
15. Europan 15 är världens största återkommande arkitekt-

tävling där arkitekter från hela Europa deltar. Arkitekttäv-
lingen pågick under 2019, och avslutades under slutet av året 
när det vinnande förslaget Made in Borås presenterades.  

Mötesplatser
Byggnationen av en fullstor idrottshall blir en betydelsefull 
mötesplats. En idrottshall uppmuntrar till aktivitet, rörelse 
och främjar idrott. Det finns ett stort behov av idrottshallar i 
Borås. Därmed blir idrottshallen en tillgång för hela staden.   

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Ytterli-
gare utredningar bedöms därför inte som nödvändiga. Ingen 
av de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 
verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd 
eller skyddsavstånd till dessa. Borås krematorium är lokalise-
rad cirka 150 meter från planområdet. Verksamheten kräver 
inga skyddsavstånd.

På fastigheten Hässlagärdet 5 väster om planområdet finns 
en LNG-cistern med fordonsbiogas. LNG-cisternen har 
ett skyddsavstånd, och planeras därmed att avvecklas. 
Avvecklingen säkerställs genom ett avtal mellan Borås Stad 
och Borås Energi Miljö AB. LNG-cisternen kommer att vara 
avvecklad när skolan tas i bruk.

Buller
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. 

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Där är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

En trafikbullerutredning har emellertid tagits fram (Gärdha-
gen Akustik 2019-08-28). Trafikbullerutredningen omfattar 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik 
utomhus beräknas för en trafiksituation med prognosticerad 
trafikdata för år 2040. Beräknade ljudnivåer utvärderas 
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relativt Naturvårdsverket riktlinjer för skolgårdar, och hur 
ljudnivå inomhus ska kunna klaras. Ljudnivå utomhus från 
vägtrafik har beräknats för ett obebyggt planområde. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån utomhus klarar 
Naturvårdsverket riktvärden för skolgårdar på 78% av de 
obebyggda planområdet (se sida 16). Riktlinjer för ljudnivå 
inomhus från trafik kan klaras med standardlösningar respek-
tive goda eller mycket goda standardlösningar. Vilken lösning 
som kommer krävas beror på ljudnivå utomhus, fönsterstor-
lekar och planlösning. Dimensioneringen av ljudisolering hos 
fönster och fasad behöver utföras av sakkunnig personal. 

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

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

I området bedöms 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.

Verksamheter på Gässlösa
De verksamheter som idag är finns i närområdet är i huvud-
sak ett litet antal mindre byggföretag, livsmedelsgrossister 
och liknande, som inte kräver tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken. Omgivningspåverkan från dessa verksamheter 
bedöms som mycket liten. De enda tillstånds- eller anmäl-

ningspliktiga verksamheterna i området är en metallbearbe-
tande industri och kyrkogårdens krematorium. Metallindu-
strin påverkar inte närmiljön genom buller eller utsläpp till 
luft. Krematoriet ligger på ett tillräckligt avstånd (mer än 100 
meter) för ”psykiska immissioner” enligt Naturvårdsverkets 
branschfakta för krematorieverksamhet (2010). Det finns 
därmed ingen verksamhet som påverkar en ny detaljplan med 
användningen skola (S).

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Gässlösavägen och Slakt-
husgatan planläggs som kommunala gator. Användningen 
NATUR visar att det området fortsatt kommer att bestå av 
grönska, och därmed inte bebyggas. 

Huvudmannaskap för 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
Bokstaven S står för Skola, och tillåter dessutom fritidshem, 
förskola eller annan jämförbar verksamhet. Inom en viss del 
av kvartersmarken tillåts transformatorstation. Bakgrunden 
till kravet på placering av transformatorstationen är på grund 
av översvämningsrisk. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Den prickade marken innebär att byggnad inte får uppföras. 
Planbestämmelsen e8000 reglerar byggnadsarean inom egen-
skapsområdet. Det innebär att byggnader maximalt får uppta 
8000 m2 av egenskapsområdet. Mot gatorna Gässlösavägen 
och Slakthusgatan finns ett utfartsförbud. Det illustreras på 
plankartan av halvmånar och cirklar. Det innebär att utfart ej 
får anordnas.

Trafikbullerkartering dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark Trafikbullerkartering maximal ljudnivå 1,5 meter över mark 
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Byggnadens höjd och utformning
Högsta tillåtna totalhöjd regleras med en romb och en siffra. 
Den högsta tillåtna totalhöjden för skola (S) är 18 meter.

Utformningsbestämmelsen f1 styr placering av transforma-
torstation.

Utformningsbestämmelsen f2 innebär att utöver högsta 
tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar sticka 
upp. En sådan teknisk anläggning kan exemeplvis vara 
ventilation. 

Markens anordnande och vegetation
n1 Regnbäddar ska anordnas till en yta av minst 345 m2. 

Skydd mot störningar
m1 Dike ska anläggas till en area av minst 300 m2.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen fått 
laga kraft.

Villkor för startbesked
Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger käns-
lig/mindre känslig markanvändning.

Strandskydd
a1 innebär att strandskyddet inom kvartersmarken upphävs.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommun-
fullmäktige. Visionen Borås 2025 består av sju strategiska 
målområden, och till varje målområde finns ett antal strate-
gier som konkretiserar hur målen ska uppnås. Detaljplanen är 
förenlig med vision Borås 2025. 

 » Människor möts i Borås: Människor vill möta männ-
iskor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade 
möten och evenemang bidrar till en positiv bild av 
staden och stärker självkänslan.

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

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Syftet med översiktsplanen är att verka 
som ett övergripande styrdokument hur kommunen ska 
bli mer attraktiv och hållbar. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen. 

 » Styrkan kommer inifrån: Bebyggelsen växer i första 
hand genom förtätning, komplettering och omvandling 
inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att 
växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, 
bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i 
den redan byggda miljön.

 » Fler mötesplatser och målpunkter: Fler attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och 
stadsdelar. Nya målpunkter skapas som uppmuntrar 
människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från 
olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum 
utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, 
kön och funktionsnedsättning

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
realiseras. Detaljplanen går i enighet med följande perspektiv: 

 » Hållbar samhällsplanering: Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker som bebyggelsestruktur, buller och förorenad mark.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Lokalförsörjningsförvaltningen, ansvarar 
för samtliga åtgärder gällande utförande och kostnader i 
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byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. 

 » 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 Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad av 
brandposter. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns samt 
transformatorstation inom kvartersmarken. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

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

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende ytan som 
planeras för skolverksamhet, det gäller ytor för skolbyggnader 
och idrottshall. 

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. 

En överenskommelse har tecknats mellan Borås Stad och 
Borås Energi och Miljö AB. Denna överenskommelse 
reglerar att LNG-cistern med tillhörande anläggningar ovan 
mark på fastigheten Borås Hässlagärdet 5 skall tas bort senast 
2023-05-01. 

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, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

BEMAB har 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 finnas. 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 fastigheterna Borås Gässlösa 5:15 samt 
del av Borås Gässlösa 5:1 som båda ägs av Borås Stad. 

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

Gässlösa 5:15

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas. 

 » Del av fastigheten planläggs som allmän plats natur. 

Gässlösa 5:1

 » Del av fastigheten planläggs som prickmark för skola 
(S). 

 » Del av fastigheten planläggs som allmän plats gata.

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

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Frank Throlin  
Mark- och exploateringsingenjör 

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 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Markmiljöundersökning (Hifab AB, 2018-12-06). 

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-11).

 » Trafikbullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2019-08-
28).

 » Dagvattenutredning (Tyréns, 2021-04-20) 

 » Geotekniskt utlåtande (SKANSKA, 2021-04-06) 

 » PM Slamdeponi (HIFAB, 2021-04-XX) 
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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 befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. 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 finns 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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är 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 flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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

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.

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  intressekonflikter 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 fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



1

3

1

.

4

1

3

1

.

4

1

3

1

.

4

1

3

1

.

2

1

3

1

.

4

1

3

1

.

5

1

3

1

.

5

132.4

1

3

1

.

4

1

3

1

.

5

1

3

1

.

2

1

3

1

.

2

1

3

1

.

2

131.5

131.9

131.8

1

3

1

.

5

1

3

2

.

3

1

3

2

.

3

1

3

1

.

9

135.1

1

3

3

.

6

1

3

3

.

2

1

3

2

.

7

1

3

2

.

5

132.9

132.6

132.3

132.2

1

3

2

.

3

1

3

2

.

2

1

3

2

.

6

132.6

133.0

1

3

2

.

9

132.7

1

3

2

.

4

1

3

2

.

3

1

3

2

1

3

2

.

4

1

3

2

.

4

1

3

2

.

3

1

3

2

.

3

1

3

2

.

3

1

3

3

.

6

1

3

3

.

3

137.5

138.3

1

3

6

.

2

GENERATORN

MOTORN

HÄSSLAGÄRDET

HUVAGÄRDET

GÖTA

G

ä

s

s

l

ö

s

a

v

ä

g

e

n

J

ö

s

s

a

g

a

t

a

n

M

å
r
te

n
s
g
a
ta

n

M

å

r

t

e

n

s

g

a

t

a

n

S

l

a

k

t

h

u

s

g

a

t

a

n

Hässlabron

Fredriksborg

Jössalunden

Viskaslänten

Jössaslänten

S

a

1

f

2

e8000

f

1

18

m

1

n

1

G

A

T

A

NATUR

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2021-04-22

Upprättad 2021-04-22

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 Gässlösa

Gässlösa 5:15

Upprättad 2021-04-22

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl

Planarkitekt

Samråd

2020-10-27

DEL.

Granskning 

2021-04-22

SBN.

Antagande

Laga kraft

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

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Skola, transformatorstation får finnas
S

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e8000 Största byggnadsarea är 8000 m² inom egenskapsområdet,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

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

18

Högsta totalhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Transformatorstation får inte placeras inom inom a

1

-området

,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

f

2

Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar

sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Regnbäddar ska anordnas till en yta av minst 345 m

2

,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Dike ska anläggas till en area av minst 300 m

2

,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts till

nivåer som medger känslig/mindre känslig markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

INFORMATION

Planavgift debiteras vid bygglov

100 m9080706040 503020100



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ina Furtenbach Linden 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00082 2.4.1.0 
 

  

 

Tertialrapport 1 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 2021.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 249 tkr i förhållande till 

periodens budget. Prognosen för helåret är enligt årsbudget. Förskolenämnden 

beslutade 2021-04-22 att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens buffert till 

satsning på pedagogiska miljöer i förskolan. Nämndens buffert på 8 100 tkr 

bedöms helt nyttjas under året. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca  

7 100 tkr för perioden. En ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande 

från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, 

baserat på befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i 

våra egna förskolor har under perioden januari-april varit 82 färre än under 

motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att vårdnadshavare valt att 

senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-april 

2021 än under motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg 

har minskat med 5 platser jämfört med motsvarande period förra året. 

Kostnaderna för köpta platser ligger på samma nivå under januari-april 2021 

som motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, 

har Förskolenämnden betalningsansvar för 114 färre barn under januari-april 

2021 än under motsvarande period 2019. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 

20/21 med ca 48 mnkr, vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med 

föregående läsår. En stor oro finns inom förvaltningen kring att statsbidraget 

upphör till årsskiftet 21/22. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa 

innebär en avsevärt högre lokalkostnad.     

I Borås, nationellt och internationellt, domineras fortfarande av Corona-

pandemin. Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS, Stadsledningskansliet 
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och Länsstyrelsens pandemigrupp för att möta nya frågor och behov. Läget har 

fortsatt skapat oro hos vårdnadshavare och personal vilket har resulterat i att 

förvaltningen fortsatt gjort betydande satsningar på att ta fram och sprida 

informationsmaterial till både vårdnadshavare, rektorer och personal. 

Förvaltningens administrativa och stödresurser fokuserar framför allt på att 

möta rektorernas och verksamheternas behov vilka kan aktualiseras och skifta 

med kort varsel. Förskolorna praktiserar de åtgärder för att minska 

smittspridning som rekommenderas av smittskyddet.             

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då, månadsuppföljningarna 

per april och augusti är nämndens rapport till Kommunfullmäktige; 

tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar, tillsammans med en analys av 

kommunens och bolagens ekonomi, blir delårsrapporter till 

Kommunfullmäktige. I nämndens tertialuppföljning framgår analys av ekonomi 

och verksamhet samt måluppfyllelse. Barnperspektivet beaktas löpande inom de 

områden som rapporten berör. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021 Förskolenämnden 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i FSG via mejl. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden 
för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan är en 
nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation vilket innebär att uppdraget formuleras dels i 
nationella styrdokument och dels i den kommunala målstyrningen. Förskolan arbetar därför utifrån två 
parallella styrmodeller. Det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs i de nationella styrdokumenten. Borås 
Förskoleförvaltning har tagit fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet där varje förskola 
planerar, följer upp, dokumenterar, utvärderar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. 
Andra underlag i arbetet är den årliga klimatenkäten, Kompetensförsörjnings/hälsoplanen och inkomna 
synpunkter. 

Förvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som identifierar de gemensamma 
utvecklingsområdena för 2021-2022: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 249 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är enligt årsbudget. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med 
Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till 
exempel på Kristineberg. 

 Ej genomfört 
Under 2021 ska Förskolenämnden påbörja dialog 
med Vård- och äldrenämnden för att skapa 
förutsättningar där verksamhet för barn och äldre 
kan mötas via exempelvis gemensamma aktiviteter. 
Under rådande pandemi har det inte varit möjligt för 
Förskolenämnden att i samverkan med Vård- och 
äldrenämnden starta dialog kring att pröva någon 
integrerad verksamhet eller annan samverkan 
mellan barn i förskolan och äldre. Med tanke på den 
fortsatt höga smittspridningen i samhället är det svårt 
att veta om och i så fall när det går att starta upp en 
integrerad verksamhet.  
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att samhällsintroduktion 
erbjuds på alla familjecentraler. 

 Genomfört 
Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 2020 
skulle Arbetslivsförvaltningen göra om utbildningen 
men kunde inte rekrytera deltagare. 2020 har 
pandemin hindrat vidare insatser. 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 
2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning i dem. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden samnyttjar i dagsläget skollokaler 
på flera orter tillsammans med grundskolan. Arbete 
pågår med att hitta ytterligare samarbeten 
tillsammans med LFF. 

2.3 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
25 
 
Utfall År 2020 
23,6 
 
Utfall T1 2021 
23,8 

 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 

Andel närproducerade livsmedel ligger på samma nivå per april jämfört med utfallet för 2020. 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och köper in livsmedel ifrån 
upphandlade leverantörer. Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt 
tillsammans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för 
närproducerade livsmedel kunde tas fram och sett till trenden har andelen närproducerade livsmedlen 
inte ökat sedan dess. 
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2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2019 
50,4 
 
Utfall År 2020 
49,2 
 
Utfall T1 2021 
47,7 

 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 

Andel ekologiska livsmedel har inte ökat jämfört med utfallet för 2020. Kostverksamheten ligger 
organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade 
leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat sedan den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet 
trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för 
distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska 
livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis 
mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten 
under 2020 och så även  under första delen av 2021. 

 
 

2.5 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
9,6 
 
Utfall År 2020 
11,6 
 
Utfall T1 2021 
11,9 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
86,7 
 
Utfall År 2020 
50,6 
 
Utfall T1 2021 
54,7 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Den pågående pandemin har inneburit, och innebär fortsatt, att det är svårt att arbeta proaktivt och 
strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna. Under senare delen av första tertialen 2021 har 
sjukfrånvaron planat ut något, men ligger fortsatt kvar på en hög nivå i jämförelse med tidigare år. 
Utvecklingen följs noga och insatser har satts in. Hämtning/ lämning sker utomhus, personal- och 
vårdnadshavarmöten är digitala och verksamheten genomförs i möjligaste mån utomhus. 
Skyddsmaterial har finns på alla förskolor och möjlighet att testa personal på förskolorna med hjälp av 
färdtjänst har utvecklats. Barnens frånvarotal har hållit motsvarande höga nivå som personalens vilket 
gjort att förskolorna trots frånvarotalen kunnat upprätthålla en god verksamhet för de närvarande 
barnen. 
 
Vid summering av sjukstatistiken senaste 12-månadersperioden går det att konstatera att den totala 
sjukfrånvaron minskat något till 11,7% (från 11,9%). Variationen mellan olika månader är fortsatt stor. 
Den totala frånvaron är dock högre då andel personal som tar ut VAB också ökat.  Permitteringar och 
ökat hemarbete har gjort att vårdnadshavarna kunnat och velat ha barnen mera hemma. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med den framtagna hälso- och kompetensförsörjningsplanen 
på enhetsnivå för att ha möjlighet att anpassa insatser efter den enskilda förskolans behov. 
Förvaltningen ökar sin beredskap på behovet av rehabilitering efter pandemin och intensifiera arbetet 
med sjukfrånvaro.   

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Senaste uppföljningen av behovet visar att användandet av timanställda under första tertialen 2021 
ligger kvar på samma nivå som sista delen av 2020. Bemanningsenheten uppvisar fortfarande en hög 
procentuell täckningsgrad. Användandet av timvikarier har varit lågt under pandemin men behovet att 
täcka frånvaroluckor med kort varsel ökar. Det arbete för att minska användandet av timanställda som 
initierades 2019 men på grund av pandemin har pausats, kommer att fortsätta under 2021. 
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2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med uppdraget fortlöper. En enkät är 
utskickad till utvalda personalgrupper och under maj 
månad kommer projektledningen sammanställa en 
rapport som lämnas över till Kommunfullmäktige. 

3 Intern kontroll 

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

I denna rapport har nämnden följt upp riskbilderna Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande förskolor 
som redan är fulltecknade och Risk för brist på vikarier.   

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Lokaler Risk för att i planarbetet 
hänvisa till närliggande 
förskolor som redan är 
fulltecknade 

Kontroll av antal detaljplaner på 
remiss till nämnden som hänvisar 
till närliggande förskolor som 
redan är fulltecknade. 
 

Kontroller av inkomna detaljplaner 
på remiss till nämnden har 
genomförts för att följa upp antalet 
remisser som hänvisar till 
närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade. Vid uppföljning per april 
för tertial 1 har samtliga inkomna 
detaljplaner som skickats på remiss 
till nämnden för yttrande 
kontrollerats, perioden januari-april. 
 
Det har under perioden januari-april 
inkommit totalt tre detaljplaner, varav 
en av dessa hänvisar till en 
fulltecknad förskola och övriga två 
hänvisar till att det finns förskolor 
som inte nämns vid namn inom en 
kilometer från planområdet. I det fall 
detaljplanen hänvisar till fulltecknad 
förskola eller där närområdet inte 
kan omhänderta ett ökat behov har 
Förskolenämnden vid samtliga svar 
lyft fram behovet av att vid 
bostadsbebyggelse i området är det 
nödvändigt att även planera för 
utbyggnad av ny förskola och 
möjliggöra för etablering av 
förskoleplatser. 
 

Åtgärder vidtas inom 
nämndens process för 
detaljplaneyttranden. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Vikarier Risk för brist på vikarier Kontroll av tillgången till 
timvikarier i verksamheterna. 
 

Statistik från bemanningsenheten 
följs upp varje månad. 
Täckningsgraden under första delen 
av 2021 ligger mellan 97-99,9%, 
vilket visar att bemanningsenheten 
gör ett bra jobb att täcka de luckor 
som finns i vår verksamhet. Antalet 
beställningar under första kvartalet 
ligger mellan ca 1250 (januari) och 
ca 2030 (mars) och utifrån det går 
det att konstatera att behovet av 
vikarier är något lägre än hur det såg 
ut 2019, men betydligt högre än 
2020. 
Vad som även är viktigt att ha i 
åtanke är att i den redovisade 
täckningsgraden i % inte synliggörs 
de pass där behovet inte täckts fullt 
ut, vilket gör att det kan finns en 
diskrepans mellan statistikens 
redovisning av täckningsgrad och 
upplevelsen av täckt behov. 
 
En avstämning har genomförts med 
alla rektorerna under april 2021. 
Rektorerna fick då svara på hur de 
upplever tillgången på vikarier i 
verksamheten genom 
frågeställningen "Upplever du att ni 
får timvikarier i den utsträckning ni 
har behov av?". 
Av 51 tillfrågade rektorer var det fem 
som inte svarade. Av de 46 som har 
svarat har en rektor angett att hen 
inte får timvikarier i den utsträckning 
hen har behov av på den ena av 
sina förskolor. 28 rektorer svarar att 
de får vikarier i den utsträckning som 
de önskar, åtta anger att de får 
vikarier enligt behov ”för det mesta” 
och fem rektorer anger att det är 
svårt när bokningar görs samma 
dagar som behovet uppstår, dvs att 
täcka akuta behov. Fyra rektorer 
anger att de inte har använt 
bemanningen under året. Resultatet 
visar att tillgången på vikarier 
uppfyller förvaltningens behov. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 27 181 80 549 28 910 29 480 570 178 

Avgifter och övriga intäkter 23 345 74 216 24 470 25 269 799 190 

Summa intäkter 50 526 154 765 53 380 54 749 1 369 368 

Personal -208 386 -664 765 -217 224 -210 077 7 147 1 032 

Lokaler -31 732 -99 994 -33 331 -32 951 380 0 

Material och tjänster -63 235 -184 756 -62 035 -63 686 -1 651 -1 400 

Kapitalkostnader -305 -1 500 -500 -496 4 0 

Summa kostnader -303 658 -951 015 -313 090 -307 210 5 880 -368 

Buffert (endast i budget)  -8 100    0 

Nettokostnad -253 132 -804 350 -259 710 -252 461 7 249 0 

Kommunbidrag 258 128 804 350 259 710 259 710   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

4 996 0 0 7 249  0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 4 996   7 249  0 

Ackumulerat resultat  13 719    11 219 

Förskolenämnden kommer att begära att få ta 2 500 tkr i anspråk ur sitt ackumulerade överskott från tidigare år. 

Resultatanalys 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +7 249 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är enligt årsbudget. Förskolenämnden beslutade 2021-04-22 att nyttja 5 500 tkr från 
Förskolenämndens buffert till satsning på pedagogiska miljöer i förskolan. Nämndens buffert på 
8 100 tkr bedöms helt nyttjas under året. 

Förskolenämnden erhåller ingen kompensation för den extra lönesatsning med 2 000 kr per person 
som görs inom läraravtalet. Satsningen uppskattas till ca 2 500 tkr. Förskolenämnden kommer att 
begära att få ta 2 500 tkr i anspråk ur sitt ackumulerade överskott från tidigare år. 

Nämnden gör ett överskott avseende personalrelaterade kostnader med ca 7 100 tkr för perioden. En 
ökad andel personal har fortsatt varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Förskolenämndens ram inför 2021 räknades ned med 0,12 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-april varit 82 färre än under motsvarande period förra året. Pandemin har gjort att 
vårdnadshavare valt att senarelägga inskolningar och därmed har mängden inskrivna barn minskat. 

Antalet barn i fristående förskolor har varit 19 barn färre under januari-april 2021 än under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 5 platser jämfört med 
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motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta platser ligger på samma nivå under januari-april 
2021 som motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 114 färre barn under januari-april 2021 än under motsvarande period 2019. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 7 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 582 -11 846 -3 732 -4 092 -360 -400 

Nettokostnad -3 575 -11 846 -3 732 -4 092 -360 -400 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -626 -2 292 -764 -689 75 0 

Nettokostnad -626 -2 292 -764 -689 75 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 50 002 153 274 52 883 54 157 1 274 189 

Kostnad -295 319 -925 379 -304 881 -298 175 6 706 411 

Nettokostnad -245 317 -772 105 -251 998 -244 018 7 980 600 

Öppen förskola       

Intäkt 25 84 29 0 -29 -80 

Kostnad -1 475 -3 540 -1 168 -1 067 101 100 

Nettokostnad -1 450 -3 456 -1 139 -1 067 72 20 

Familjecentral       

Intäkt 492 1 407 469 592 123 259 

Kostnad -2 656 -7 958 -2 545 -3 186 -641 -479 

Nettokostnad -2 164 -6 551 -2 076 -2 594 -518 -220 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -8 100 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 -8 100 0 0 0 0 

Totalt       

Intäkt 50 526 154 765 53 381 54 749 1 368 368 

Kostnad -303 658 -959 115 -313 090 -307 209 5 881 -368 

Nettokostnad -253 132 -804 350 -259 709 -252 460 7 249 0 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på 7 249 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är enligt årsbudget tkr. I prognosen ingår nämndens buffert, som bedöms nyttjas under året. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -360 tkr. Helårsprognos -400 tkr. 
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Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +75 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +7 980 tkr. Helårsprognos +600 tkr. Det 
positiva utfallet består till största del på ett plus avseende personalrelaterade kostnader. Under 
pandemin har vab ökat. Frånvaron bland barn har varit större än vanligtvis (under senaste året har 
snittet legat på 61% närvaro) och vikarier har inte behövts sättas in vid all personalfrånvaro. I vissa fall 
har även hela tjänster vakanshållits. 

I det systematiska kvalitetsarbetet har en förflyttning från görande till lärande i planering och 
undervisning rapporterats. En tydlig orsak är att förskolorna förankrat arbetet med verksamhetsplaner 
och utifrån analyser identifierar sina prioriterade områden. Rapporteringen visar att en framgångsfaktor 
är att den SKA mall som används kan förstås och ägas av alla pedagoger utifrån sin förskolas arbete. 
Flertalet förskolor har dessutom tagit fram eget SKA material. Detta har gett goda möjligheter att 
systematiskt följa upp hur förskolan arbetar med måluppfyllelsen och undervisningens processer. 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen god i förskolorna i Borås, och barn får lära och utvecklas 
genom god undervisning och omsorg, med leken som verktyg. 

Dokumentationen mot undervisningen har ökat och pedagogisk dokumentation omnämns numer som 
ett förhållningssätt på flertalet förskolor. Barnen är mer delaktiga och har ett större inflytande och 
barnens reflektioner är en viktig utgångspunkt i planering av undervisning. Förskolorna synliggöra 
processerna för både barn, vårdnadshavare och pedagoger fysiskt såväl som digitalt. Lärplattformen 
används i allt större utsträckning som ett stöd för dokumentationen och uppföljningsarbetet och ger 
vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i utbildning och undervisning. 

Utbildningsnivå har betydelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och fortskrider. 
Rektorer betonar förskollärarens roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Där det saknas förskollärare på 
avdelning/hemvist har det systematiska kvalitetsarbetet inte kommit lika långt. Därför arbetar 
förvaltningen på olika sätt med att skapa likvärdighet för barnen i hela Borås. Riktade 
kompetensutvecklingsinsatser, tjänster och resurser syftar till att öka likvärdigheten. 

Förskoleförvaltningen har för avsikt att integrera Aktiva åtgärder för likabehandling/ mot 
diskriminering i det systematiska kvalitetsarbetet med betoning på fortlöpande dokumentation. Det 
arbetet är på flertalet förskolor i en uppstartsfas, även om några förskolor arbetar med det systematiskt. 
Det är betydelsefullt att varje förskola får omsätta värdegrundsarbetet i det egna systematiska 
kvalitetsarbetet för att både förstå och äga processen. 

Då prognosen är positiv har förvaltningen kunnat öka inköp av arbetskläder till all tillsvidareanställd 
personal. Beslutet har tagits emot positivt då inköp av arbetskläder begränsats under de senaste 
terminerna pga anpassningar, men ökad verksamhet utomhus ger ett ökat behov av arbetskläder. 

Ett arbete med upphandling av ny lärplattform har påbörjats i samverkan med utbildningsklustret. 

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med föregående läsår. En stor oro finns inom 
förvaltningen kring att statsbidraget upphör till årsskiftet 21/22. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +72 tkr. Helårsprognos +20 tkr. 

Den öppna förskolan har under perioden gått från att endast möta barn och vårdnadshavare via digital 
verksamhet pga restriktioner gällande Corona till att även öppna upp med verksamhet utomhus under 
flera dagar i veckan. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -518 tkr. Helårsprognos -220 tkr. 

Verksamheterna har gradvis öppnat upp för besökare under perioden. Samverkan mellan de olika 
verksamheterna i familjecentralerna har genomfört gemensamma utbildningar digitalt för 
vårdnadshavare så som babymassage och ABC. 
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Buffert: Nämndens buffert för året är 8 100 tkr och bedöms helt nyttjas under året. Förskolenämnden 
beslutade 2021-04-22 att nyttja 5 500 tkr från Förskolenämndens buffert till satsning på pedagogiska 
miljöer i förskolan. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, domineras fortfarande av Corona-pandemin. 
Förvaltningen har ett tätt samarbete med CKS, Stadsledningskansliet och Länsstyrelsens pandemigrupp 
för att möta nya frågor och behov. Förvaltningen fortsatt gjort betydande satsningar på att ta fram och 
sprida informationsmaterial till både vårdnadshavare, rektorer och personal. Förvaltningens 
administrativa och stödresurser fokuserar framför allt på att möta rektorernas och verksamheternas 
behov vilka kan aktualiseras och skifta med kort varsel. Förskolorna praktiserar de åtgärder för att 
minska smittspridning som rekommenderas av smittskyddet, men personalen har inte erbjudits 
vaccination. 

Vid årsskiftet bytte Borås Stad rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud till KIA och 
förvaltningen har haft en implementeringsprocess under första delen av året. Från och med 1/3 ska alla 
tillbud och olycksfall rapporteras i KIA även om många enheter påbörjade användningen av systemet 
redan tidigare än mars. Den största delen av tillbuden som hittills rapporterats handlar om ”risk för 
smitta” men även ”psykosocial påverkan” och ”skadad av person” orsaker som genererar många 
tillbud. Gällande olycksfall så handlar de flesta om att medarbetare anger att det är ”skadade av 
person”. Det är svårt att dra jämförelser mot tidigare mätperioder då rapporteringssystemet förändrats, 
men de angivna orsakerna är en ökad stress orsakad av pandemins effekter samt att medarbetarna i 
högre grad blir skadade av utåtagerande barn. 

Tillbudsanmälningarna överensstämmer med den samlade bild förvaltningen ser av ökade behov hos 
barn i behov av särskilt stöd. Barn med särskilda behov av kontinuitet i personal och barngrupper har 
påverkats av den ökade frånvaron. Barn i behov av stöd har inte fått lika goda rutiner och struktur som 
innan pandemin. Under perioden har specialpedagogerna i barnhälsan till stor del arbetat digitalt med 
handledningar och konsultationer till pedagogerna vilket begränsat stödet till verksamheterna. 
Förskolor och Familjecentraler noterar också en ökad psykisk påverkan hos vårdnadshavare vilket i sin 
tur påverkar barnen. Barnhälsan får fler ansökningar om tilläggsbelopp i verksamheterna för att 
tillgodose behov hos barn i behov av särskilt stöd. 

Rektorerna signalerar att det finns en omfattande trötthet hos personalen beroende på de 
ansträngningar som görs för att upprätthålla verksamhet och bemanning. Energi går åt hos rektorer och 
medarbetare att möta frustration hos vårdnadshavare utifrån privata familjeförhållanden och 
restriktioner från Smittskydd och Folkhälsomyndigheten, som vänds mot personalen. 

Rutin för arbete hemifrån togs fram tillsammans med de fackliga representanterna redan under våren 
2020, utifrån en grundlig kartläggning av personalens upplevelser. Dessa har säkrat arbetsgivaransvaret 
och skapat förutsägbarhet för personalen. Generellt är nöjdheten stor med att kunna arbeta hemifrån 
och en administrativ lokal har kunnat sägas upp. Arbetet har påbörjats under perioden med att arbeta 
fram rutiner för post-corona arbetslivet. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade personalrelaterade kostnader 8 000 

Minskade barnomsorgsintäkter -1 000 

Summa 7 000 
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6 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har tagit fram en plan för jämställdhetsintegrering med tre målsättningar. Dessa integreras i 
förvaltningens verksamhetsplaner och följs upp i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

1. Alla barn oavsett kön ska få en likvärdig utbildning i förskolan. Riktade medel för särskilt stöd ska följas upp 
ur könsperspektiv för att säkra en likvärdig fördelning. Efter årets orienteringsmöten med rektorer görs 
en sammanställning utifrån könsperspektiv gällande tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 

2. Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Förskolornas skötrum och toaletter 
har integritetssäkrats. 

3. Nämnden ska arbeta för att fler män i förskolan. Det finns ett nätverk för kollegialt lärande och stöd för 
manliga pedagoger. 

Med hjälp av den värdegrundsplattform som implementerades under 2019 kan verksamheten ytterligare 
utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. Demokrati i förskolan och barns 
inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och prioriterat i förskolornas arbete. Det förebyggande 
och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna 
följs upp och stöttas av avdelningen för Barnhälsa och Kvalitet och utveckling. 

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

7  Verksamhetsmått 

7.1 Förskola 

7.1.1 Förskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal inskrivna barn 
från kommunen 

6 417 5 841 5 970 6 401 

varav barn i fristående 
verksamhet 

484 452 480 463 

Antal barn per 
årsarbetare i egen regi 

5,3 5 5,3 5,4 

7.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Andel förskollärare, % 45 49 50 48 

Andel barnskötare, % 30 29 30 30 
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8  Investeringar 

8.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 2021 

Utgift april 
2021 

Avvikelse 
2021 

Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

 1 800 0 1 800 1 800 

Investeringar som löper 
över flera år 

     

Summa  1 800 0 1 800 1 800 

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Inventarier nya förskolor 1 800 0 1 800 1 800 

     

Summa 1 800 0 1 800 1 800 

Analys 

Inventarier till nya förskolor på Bergsäter och Viskafors samt utökning av Torgets förskola enligt 
stadens regler. 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2021 
Utgift april 

2021 
Prognos 2021 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med 
15 mnkr över tre år. 
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Begäran om användning av ackumulerat överskott 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden begär av Kommunfullmäktige att få ta 2 500 tkr i anspråk ur 

sitt ackumulerade överskott från tidigare år för utbetalning av engångsbelopp 

enligt avtal. 

Ärendet i sin helhet 

Den 7 april 2021 kom SKR, Sobona och Lärarnas samverkansråd överens om 

en ny Huvudöverenskommelse, HÖK21, om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. En del i avtalet gäller att parterna har enats om att det 

ska utgå ett engångsbelopp under juni om 2 000 kronor till alla som omfattas av 

avtalet. Det sker till följd av att det har gjorts en värde växling i avtalet och 

beloppet avlöser tidigare värde om 1500 kr plus 500 kr som tidigare fanns i 

bilaga 6. Utifrån skrivningen i avtalet så omfattas alla som arbetar inom 

Lärarnas samverkansråds avtalsområde. 

För Förskolenämnden innebär detta att samtliga förskollärare och obehöriga 

förskollärare som inte är medlemmar i någon annan personalorganisation samt 

samtliga medarbetare som är medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas 

riksförbund, oavsett vad medarbetaren arbetar med, omfattas av beslutet om 

engångsbeloppet. Det rör sig om ca 940 medarbetare totalt. För deltidsanställda 

regleras summan proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad. Beloppet 

betalas ut på junilönen. 

Förskolenämnden erhåller ingen kompensation för den extra utbetalning med  

2 000 kr per person som görs inom läraravtalet. Satsningen uppskattas till ca  

2 500 tkr där 2000 kr per person inklusive personalomkostnadspålägg (PO) ger 

nämnden en kostnad på 2500 tkr. Förskolenämnden kommer därmed att begära 

att få ta 2 500 tkr i anspråk ur sitt ackumulerade överskott från tidigare år. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan med representanter i  FSG via mejl.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Ordförande 
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Ersättning vid deltagande på Skolriksdagen 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltagit på 

Skolriksdagen 26-27 april 2021 har rätt till ersättning i enlighet med gällande 

bestämmelser. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare som deltagit på Skolriksdagen 26-27 

april 2021 har rätt till ersättning i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022. 

Presidiet samt ytterligare en person från varje partigrupp är de som har rätt till 

ersättning. Skolriksdagen är en konferens för de som leder och styr skolan. På 

programmet står konsekvenser av pandemin, områden som styrning och 

ledning, likvärdighet och kvalitet. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är ett beslut om 

ersättning. Barnperspektivet beaktas löpande i nämndens arbete.  

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-

2022 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

 

 

 

Andrea Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka förslag på revidering av Borås vision 

och översända upprättat remissyttrande med nämndens synpunkter till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I oktober 2012 tog Kommunfullmäktige beslut om den vision som ska vara 

vägledande för all verksamhet fram till 2025. Ett förslag på förnyad version för 

Borås har nu tagits fram. Arbetet med revideringen startade augusti 2020 och 

synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 

invånare ligger till grund för revideringen. Förslaget har skickats ut på remiss till 

Borås Stads samtliga nämnder och bolag, samt ett antal andra instanser. 

Förskolenämnden har nu beretts tillfälle att yttra sig över remissupplagan för 

Borås vision.   

Förskolenämnden tillstyrker förslag på revidering och lämnar sina synpunkter i 

upprättat remissyttrande daterat 2021-05-17. 

Ärendet i sin helhet 

I oktober 2012 tog Kommunfullmäktige beslut om den vision som ska vara 

vägledande för all verksamhet fram till 2025. Ett förslag på förnyad version för 

Borås har nu tagits fram. 

Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 

Borås samlats in. Synpunkter inhämtades från intressentgrupper där frågor 

ställdes om Vad ska Borås bli i framtiden? Hur vill du bidra till att visionen blir 

till verklighet? Och vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? I 

intressentgrupperna bidrog invånare, barn- och unga, näringsliv och företagare, 

föreningsliv och civilsamhälle, ortsråd, pensionärs- och funktionshinderråd, 

akademin, medarbetare i Borås Stad och förtroendevalda. Barn i förskolan har 

som en del av Barnrättsveckan 2020 målat teckningar som visar vad de vill att 

Borås ska bli i framtiden. Pedagogerna har sedan tolkat teckningarna. 

Synpunkterna har sammanställts och ligger till grund för revideringen. En 

politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och gruppledare har med stöd 

av tjänstepersoner och projektorganisationen skapat remissupplagan. 
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Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 

valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 

framtidsambitioner. 

Förskolenämnden har nu beretts tillfälle att yttra sig över remissupplagan för 

Borås vision. 

Remissupplagan skiljer sig från Vision 2025 där ett nytt format har tagits fram 

och antal sidor har minskat. Innehållet är till för alla som bor, verkar och möts i 

Borås, och därför har strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar 

istället frågan om strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom 

arbetet med uppföljning. 

I revideringen har målområdena setts över och minskats från sju till fyra. 

Förändringen utgår från inkomna synpunkters önskan om en vassare vision 

som är enklare att komma ihåg. 

I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 

fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 

Stads övriga styrdokument. Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 

förändringar i omvärlden. 

En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt, men det finns dock 

vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 2025 som i det reviderade 

remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större fokus i det reviderade 

remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela Borås, ett gott 

vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och möts i Borås 

samt hållbara val i vardagen. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag på revidering och lämnar sina synpunkter i 

upprättat remissyttrande daterat 2021-05-17. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss 

är nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade instans att 

beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera 

vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut 

i ärendet.Beslutsunderlag 

1. Remissyttrande: Förskolenämndens synpunkter 2021-05-17 

2. Missiv 

3. Remissupplaga Borås Vision 

4. Borås vision - Information till remissupplagan 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Förskolenämnden lämnar följande synpunkter: 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen  Visionen har utgångspunkt i hållbarhet 

och lyfter att ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet är grunden för våra val 

och beslut. Förskolenämnden ser detta 

som bra då det är i likhet med vad 

läroplanen för förskola (Lpfö18) säger, 

vilket ligger till grund för utbildningen för 

Borås Stads yngsta invånare. Borås Stads 

förskolor arbetar efter Lpfö 18 och 

introducerar barnen genom utbildningen i 

hållbar utveckling. ”Utbildningen ska 

genomföras i demokratiska former och 

lägga grunden till ett växande intresse och 

ansvar hos barnen för att aktivt delta i 

samhället och för en hållbar utveckling – 

såväl ekonomisk och social som 

miljömässig”1. 

 Det saknas en återkoppling till landsbygd 

under visionsområderna, det nämns 

endast i inledningen. 

- Visionen behöver tydliggöra att den 

omfattar alla som bor, arbetar, verkar och 

möts i Borås. Det kan finnas en risk att 

visionen uppfattas som exkluderande om 

man inte är boråsare utan pendlar till 

Borås för att arbeta och bidra. 

                                                      
1 https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-
for-forskolan, 2021-04-14  

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan
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Förskolenämnden föreslår därför att andra 

meningen i sista stycket: ” Den tillhör alla 

som bor, verkar och möts i Borås.” ändras 

till ”Den tillhör alla som bor, arbetar, verkar 

och möts i Borås.” 

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

Inga synpunkter.  

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

 Begreppet skola är otydligt och det är 

svårt att tyda om det innefattar förskola. 

Några fler kopplingar till bildningsresan 

från förskola och uppåt föreslås därför för 

att det är viktigt att synliggöra utbildningen 

hela vägen. Med denna bakgrund föreslås 

att sista meningen i första stycket: 

”Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet 

präglar lärandet i skolan, arbetslivet och 

på fritiden” ändras till ”Nyfikenhet, 

öppenhet, kreativitet och delaktighet 

präglar lärandet från förskolan och uppåt, 

arbetslivet och på fritiden”. 

 Borås har inget universitet. Eftersom 

visionen kan ändras vid behov föreslår 

Förskolenämnden att det i visionen står 

högskola och att det ändra den dagen 

Högskolan i Borås blir universitet. Annars 

finns en risk att läsaren tror att det handlar 

om Göteborgs universitet. 

 I likhet med synpunkten i inledningen 

avseende vem visionen innefattar föreslår 

Förskolenämnden att sista meningen i 

andra stycket ” Goda möjligheter till 

personlig utveckling och bildning ger 

boråsarna tillfällen att utvecklas och lära 

livet ut.” ändras till ” Goda möjligheter till 

personlig utveckling och bildning ger alla 

som bor, arbetar och verkar i Borås 

tillfällen att utvecklas och lära livet ut”. 

 Ordet mod är svårt att förstå, hur bidrar 

visionen till att skapa mod hos Borås 

invånare? Om det ska vara med behöver 
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det förklaras och bli tydligare, eller kan ett 

annat ord användas? 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås 

 

Förskolenämnden föreslår att meningen: ”Vi som 

bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi 

behöver i vardagen, till aktiviteter och till 

varandra.” ändras till ”Vi som bor, verkar och 

möts i Borås har på ett tillgängligt sätt nära till det 

vi behöver i vardagen, till aktiviteter och till 

varandra.” Föreslås med bakgrund till de pris 

Borås Stad fått kring tillgänglighet.  

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra 

 

Förskolenämnden föreslår att meningen: ” Vi tar 

gemensamt ansvar för att barn har en trygg och 

god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt 

rikålderdom.” ändras till ”Vi tar gemensamt 

ansvar för att barn och unga har en trygg 

uppväxt och får god utbildning och att äldre har 

en trygg och socialt rik ålderdom.” 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

Förskolenämnden förespråkar en enhetlighet av 

Borås Stads styrdokument och ställer sig därför 

bakom att revidering sker vart fjärde år vid 

behov, samt att visionen inte ska ha en 

tidshorisont. 

Övriga synpunkter: 

 

 Visionen lyfter fram Borås som en helhet i 

sitt sätt att fånga upp alla som bor, verkar 

och möts i Borås. 

 Borås stads styrkor lyfts fram tydligt och 

på ett positivt sätt. Det ger en attraktiv bild 

av Borås stad och en framtidstro och 

inspiration. 

 Det är goda visioner som 

Förskolenämnden vill vara en del av, stora 

ord, som innefattar mycket, vilket visioner 

bör göra. 

 Förskolenämnden saknar dock en slogan 

som sammanfattar visionen som kan 

användas i annonser. 

 Det är bra att strategierna plockats bort 

från visionen, då det i Borås 2025 till stor 

omfattning berörde Borås Stads interna 

arbete. 
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 Förskolenämnden delar visionens 

intention kring uppföljning som går att läsa 

i informationen till remissupplagan. Det är 

viktigare att arbetet följs upp för att veta 

om Borås närmar sig visionen eller inte. 

Förskolenämnden ser det som viktigt att 

uppföljningen internt sker med tillit och 

inom ramen för tillitsbaserad styrning. 

Förskolenämnden föreslår att 

uppföljningen lyfts in och blir en given del i 

Borås Stads styr- och ledningssystem, där 

uppföljningen kan ske inom ramen för 

detta arbete.  

 



 

 

 

 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sida 
1(14) 

  
  
 
 

 
 
 

 

 

Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  
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Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  
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Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se


VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i Budget 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden har inga uppdrag utanför budget per april 2021, skrivelsen 

översänds till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget ska Förskolenämnden redovisa status för nämndens uppdrag två 

gånger per år. 

Vid tidpunkten för 2021 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 

uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en uppföljning av 

uppdrag. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Utvärdering av Resursfördelningsmodell kommunala 

och fristående förskolor 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna utvärdering av 

Resursfördelningsmodell för kommunala och fristående förskolor. 

Förskolenämnden ger även förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny 

utvärdering under våren 2023 inför budgetåret 2024. 

Ärendet i sin helhet 

2019-06-19 beslutade Kommunfullmäktige om en ny resursfördelningsmodell 

för kommunala och fristående förskolor. I beslutet framgick att modellen skulle 

utvärderas under våren 2021 med möjlighet till eventuella justeringar i modellen 

till budgetåret 2022. Förskolenämnden har sedan 2019-06-19 delegation att ta 

ny resursfördelningsmodell för kommunala och fristående förskolor. 

Under våren 2021 har samtliga rektorer på Förskoleförvaltningen och alla 

fristående förskolor fått möjlighet att inkomma med synpunkter kring 

nuvarande resursfördelningsmodell. 

Flera av de kommunala rektorerna uttrycker att nuvarande modell är tydlig och 

det har funnits goda dialoger kring modellen för att skapa förståelse. Drygt 

hälften av de fristående förskolorna har inkommit med synpunkter. 

Synpunkterna redovisas i utvärderingen av resursfördelningsmodellen. 

Förskoleförvaltningen föreslår i utvärderingen att Förskolenämnden bibehåller 

nuvarande resursfördelningsmodell utan justeringar och uppdrar förvaltningen 

att genomföra en ny utvärdering under våren 2023, inför budgetåret 2024. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets bästa i beslut som rör barn. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en utvärdering av 

resursfördelningsmodell. Barnperspektivet beaktas löpande inom det område 

som utvärderingen berör. 

Beslutsunderlag 

1. Utvärdering resursfördelningsmodell 2021-05-17 

2. Ny resursfördelningsmodell 2019-06-19 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Utvärdering resursfördelningsmodell 

I ärendet kring en ny resursfördelningsmodell, som antogs av 

Kommunfullmäktige 2019-06-19, framgick att modellen ska utvärderas under 

våren 2021 med möjlighet till eventuella justeringar i modellen till budgetåret 

2022. Förskolenämnden har sedan 2019-06-19 delegation att ta ny 

resursfördelningsmodell för kommunala och fristående förskolor. 

Tidigare fördelades budgetmedel till de kommunala förskolorna med ett belopp 

per barn samt tilläggsbelopp för mindre enheter och till förskolor med hög 

andel yngre barn och/eller schematimmar. De fristående förskolorna fick 

tidigare ersättning utifrån schemalagda timmar och barnets ålder. 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn i nuvarande 

resursfördelningsmodell är ett grundbelopp. Detta grundbelopp ska ligga på en 

nivå som möjliggör att även förskolor som inte erhåller strukturbelopp kan 

bedriva förskoleverksamhet. Strukturbeloppet kan utgå utöver grundbeloppet 

och är en mindre andel av det totala beloppet. Strukturbelopp syftar till att 

minska skillnader mellan barns eller förskolors förutsättningar. Strukturbelopp 

fördelas till mindre enheter upp till och med 45 barn, yngre barn fram till och 

med året barnet fyller 2 år samt socioekonomisk fördelning. Förskolenämnden 

fastställer grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndbudget varje år. 

Under våren 2021 har samtliga rektorer på Förskoleförvaltningen och alla 

fristående förskolor fått möjlighet att inkomma med synpunkter kring 

nuvarande resursfördelningsmodell. 

Flera av de kommunala rektorerna uttrycker att nuvarande modell är tydlig och 

det har funnits goda dialoger kring modellen för att skapa förståelse. 

En del rektorer önskar att modellen tar hänsyn till barnens vistelsetid. 

Förvaltningen mäter idag inte vistelsetid utan uppgifter finns enbart över 

schemalagd tid. Om mätningar skulle ske kring vistelsetid och detta ska tas 

hänsyn till i en modell lägre fram krävs även att de fristående förskolorna mäter 

barnens vistelsetid, för en likvärdig hantering av de kommunala och fristående 

förskolorna. 
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Någon synpunkt har inkommit kring att budgeten för året baseras på ett snitt 

på det antal barn som budgeteras för de olika månaderna under året. Här 

önskas då istället en budget för våren respektive hösten som baseras på det 

högsta barnantalet under terminerna. Då de fristående förskolorna varje månad 

får utbetalt ett belopp per barn för det faktiska antalet barn de har inskrivna 

måste de kommunala förskolorna erhålla budgetmedel enligt samma principer, 

för att inte frångå en likvärdig behandling. 

Flera rektorer som erhållit statsbidrag för minskade barngrupper anser att det är 

svårt att se effekterna av resursfördelningsmodellen, då det är svårt att särskilja 

vilka budgetmedel som avser statsbidrag och kommunbidrag i den löpande 

verksamheten. 

Drygt hälften av de fristående förskolorna har inkommit med synpunkter kring 

modellen. De framhäver att modellen ger en bättre stabilitet i ekonomin och 

underlättar långsiktig planering. Den ger en större trygghet och kontinuitet i 

verksamheten än tidigare modell, som baserade sig på schemalagda timmar och 

barnets ålder. Ersättning per timme upplevdes mer sårbar och svårare att 

parera. Dock upplevs det att strukturbeloppet för yngre barn inte helt täcker de 

extra resursbehov som yngre barn har. 

Förskoleförvaltningen föreslår nämnden att bibehålla nuvarande 

resursfördelningsmodell utan justeringar och uppdra förvaltningen att 

genomföra en ny utvärdering under våren 2023 inför budgetåret 2024. 
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor 

Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 

förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 

att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 

betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 

kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 

grundbelopp till förskola  

Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 

ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 

fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 

verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 

ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 

pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 

dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 

motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 

grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 

samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 

kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 

beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Strukturbelopp 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara grundbelopp. 

Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 

har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet.  

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 

per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 

grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 

budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 

yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 

upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 

minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 

Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 

högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 

belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 

erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 

av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 

fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 

barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  
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Ersättning för lokalkostnader 

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 

per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 

Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 

grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  

För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 

bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 

mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  

Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 

grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 

Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 

fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 

budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 

Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 

utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 

eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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Användning av buffert 2021 - Tilläggsbelopp 

Förskolenämndens beslut 

Att bevilja 1 mkr från Förskolenämndens buffert i tilläggsbelopp under våren 

2021. 

Ärendet i sin helhet 

Den pågående coronapandemin har under våren 2021 medfört att 

Förskolenämnden behöver göra en tillfällig utökning av tilläggsbelopp som tas 

från nämndens buffert för att kunna tillgodose behovet hos barn i behov av 

särskilt stöd i verksamheterna. 

Barn och personal har i högre omfattning än normalt varit frånvarande i 

verksamheterna som en effekt av pandemin. Detta har i sin tur medfört att barn 

i behov av särskilt stöd har fått det i mindre utsträckning. Brist på kontinuitet i 

personalstyrkan och minskad möjlighet för barnhälsan att observera i 

verksamheterna har sammantaget resulterat i att barn med normbrytande 

beteende har saknat den struktur som de behöver i sin vardag på förskolan. 

Genom att tillsätta 1 mkr i tilläggsbelopp möjliggörs ett utökat stöd till 

förskolor som har särskilda utmaningar på området. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Beslutets syfte är att tillgodose barnets bästa och bedöms därför vara i 

linje med Barnkonventionens intention.. 

 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

 

 

 

Andreas Ekström  

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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Svar på motion - Menssäkra Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker motion ”Menssäkra Borås” med nedanstående 

synpunkter och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Menssäkra Borås”, besluta att Borås 

Stad, i enlighet med intentionerna i texten i motionen, på prov införa 

menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. 

Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag inom Borås 

Stad. 

I motionen beskrivs att hälften av alla människor föds med en livmoder och att 

mens är en del av många unga tjejers och kvinnors vardag i Borås. Trots det är 

inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper 

är. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och 

tvål. 

Förskolenämndens synpunkter 

Förskolenämnden anser att intentionen som lyfts i motionen är god. I 

nämndens verksamheter skulle menssäkrade toaletter vara till för personalen. 

Förskolenämnden skulle kunna säkerställa att en personaltoalett per förskola 

utrustas med hygienskydd enligt beskrivning i motionen. Kost- och 

lokalvårdsorganisationen bär i så fall ansvaret för beställningar och 

utplaceringen av artiklarna. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 

och nämnden är inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade 

nämnd att beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt 

poängtera vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför 

slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion – Menssäkra Borås 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden för 

perioden 15 april – 9 maj 2021. 

Anmälningsärenden 

1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 

Dnr 2021-00089 

 

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden april 2021 

Dnr 2021-00003 

 

3. Inkomna synpunkter april 2021 

 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut för 

perioden 15 april – 9 maj 2021. 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

tjänstepersoner och ledamöter i enlighet med nämndens delegationsordning. 

Där framgår det även vilka delegationsbeslut som ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 

delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling  

Dnr 2021-00005 

 

2. Utredning av kränkande behandling 

Dnr 2021-00005 

 

3. Delegationsbeslut - Uppsägning av plats i förskola 

Dnr 2021-00087 

 

4. Delegationsbeslut - Beslut kring förskoleplacering 

Dnr 2021-00083 

 

5. Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift löpnummer 2 

Dnr 2021-00034 

 

6. Delegationsbeslut F5 - Beställning hyresgästanpassning Code handle 

familjecentraler 

Dnr 2021-00017 

 

7. Delegationsbeslut B5-7 april - Tillsvidareanställningar 

Dnr 2021-00013 
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8. Delegationsbeslut B8 april - Tidsbegränsade anställningar 

Dnr 2021-00013 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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