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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 220
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med
Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare.
§ 221
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.05–15.55 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 222
2015/KS0838 026
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Utvärdering 2015 av Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016
för Stadskansliet. (2015/KS0838 026)

§ 223
2016/KS0365 023
Tillsättning av tjänst som avdelningschef för Centrum för kunskap
och säkerhet (CKS)
Centrum för kunskap och säkerhet bildar en ny avdelning på Stadskansliet. Till
tjänsten som avdelningschef sökte 23 personer. Utav dessa valdes tre ut till en första
intervju varav en även gick vidare till en andra intervju med Kommunstyrelsens
presidie. Den person som föreslås bli avdelningschef för CKS heter Peder Englund
och jobbar idag inom Polismyndighetens nationella polisoperativa avdelning (Noa).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Peder Englund anställs som avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på
Stadskansliet, Borås Stad.
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§ 224
2015/KS0280 705 m.fl.
Personal- och förhandling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om driftbidrag för 2016
(2015/KS0280 705)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares Riksförbund (PLR),
ansökan om driftbidrag 2016. (2015/KS0282 705)

c)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om driftbidrag år 2016
(2015/KS0275 805)

§ 225
2016/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 februari-31
mars 2016 (ärendenummer 53, 77, 81, 92-97, 99-103, 105-109, 111-130, 132-161,
163-172, 175-182, 184-188, 190-191 och 193-227/2016).
§ 226
2016/KS0003 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 mars 2016:
ärendenummer 4-5/2016).
§ 227
2016/KS0321 718
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Malin Carlsson (S).
a)

Kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan
Paletten. (2016/KS0321 718)
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§ 228
2014/KS0456 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför elevhälsogaranti i
Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås: Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam
skola, får i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i
enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar: Anse motionen besvarad, se bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar att ärendet återremitteras till Stadsdelsnämnd Norr.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall återremitteras och
dels om ärendet skall avgöras idag finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
återremitteras röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ärendet återremitteras till Stadsdelsnämnd Norr.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 229
2014/KS0455 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler speciallärare på
skolorna i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås: Att Kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att
vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose behovet av specialpedagogisk
kompetens på skolorna i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen är positiv till att lärare uppmuntras att vidareutbilda sig inom de
ämnesområden där tillgången inte motsvarar efterfrågan.
Borås Stad tar fortlöpande del av de statsbidrag som finns för kompetensutveckling.
Inom Lärarlyftet 2016 kan lärare läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som
leder till speciallärarexamen. I utbildningen finns specialisering mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt mot utvecklingsstörning vilket väl
motsvarar de behov som finns inom skolan.
Regeringen har aviserat att det kommer en nationell satsning på kompetensutveckling
i specialpedagogik. Det finns 400 mnkr avsatta, vilket beräknas ge ca 4 mnkr till
Borås Stad om det blir en proportionell fördelning mellan landets kommuner.
Kommunstyrelsen utgår från att nämnderna tar del av de statsbidrag som finns och
att de också uppmuntrar och skapar förutsättningar för lärare att delta i
kompetensutvecklingen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar: Motionen är besvarad.
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017
redovisa för Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt
hur kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut, se bilaga.
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Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa för
Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut.
§ 230
2012/KS0129 701
Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att
på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad, samt att
tjänsten som barnrättstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i Borås
Stad.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd.
Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas uppfattning, att det här är en fråga för
den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd att ta ställning i frågan i
samband med budgetberedningen 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
§ 231
2015/KS0209 106
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka våldsbejakande extremism!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19
inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en
strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen i Borås.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det behövs ett styrdokument men anser
att en plan är ett mer passande styrdokument än en strategi. En plan ska ”beskriva
önskade åtgärder” medan en strategi ska ”peka ut en riktning” (se Borås Stads
riktlinjer för styrdokument för mer information).
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på en plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
§ 232
2016/KS0336 133 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Flyktingmottagande 2016 – anvisningsmodell för asylsökande
ensamkommande barn. (2016/KS0336 133)

b)

Frågor om samordning av uppgrävning och nedläggning av fiber.
(2016/KS0326 107)

c)

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016
(2016/KS0338 761)

§ 233
2016/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den januari – 31 mars
2016 (ärendenummer 1-24/2016).
§ 234
2016/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 april 2016
(ärendenummer 3/2016).
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§ 235
2016/KS0195 612
Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Strömma Naturbrukscentrum AB ansöker om nyetablering av fristående
gymnasieskola Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun med Naturbruksprogrammet (NB) med inriktningarna Djur och Lantbruk med start läsåret
2017/18. Totalt handlar det om 144 platser fullt utbyggt 2021.
De sökta programmen och inriktningarna finns inte i kommunal regi i Borås Stad.
Västra Götalandsregionen (VG) som Borås Stad har samverkansavtal med erbjuder
Naturbruksprogrammet med olika inriktningar i Dingle, Nuntorp, Strömma,
Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. Även den fristående gymnasieskolan
Realgymnasiet i Borås har Naturbruksprogrammet. Antal boråselever i VG-regionens
utbildningar är 19 och hos fristående gymnasieskola 47. Totalt går 66 boråselever ett
Naturbruksprogram.
Mot bakgrund av att Strömma naturbruksgymnasium avvecklas ser Kommunstyrelsen att den fristående gymnasieskolan Strömma Naturbrukscentrum i Marks
kommun kan utgöra ett komplement till VG-regionens utbud och tillstyrker därför
ansökan om nyetablering från Strömma Naturbrukscentrum AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad tillstyrker att Strömma Naturbrukscentrum AB får godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Strömma Naturbrukscentrum i
Marks kommun.
§ 236
2016/KS0191 162
Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman
för en utökning av befintlig fristående skola vid Realgymnasiet i
Borås
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service, Hotell- och
turismprogrammet/inriktning Hotell och konferens, Bygg- och anläggningsprogrammet/inriktning Husbyggnad och inriktning Måleri, Vård- och omsorgsprogrammet.
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Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till
årskurs 2.
Kommunstyrelsen bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2017/18 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att kommunen
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda
utbildningar.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid Realgymnasiet i Borås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid
Realgymnasiet i Borås, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S):
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman
för en utökning av befintlig fristående skola vid Realgymnasiet i Borås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 237
2016/KS0288 045
Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Bredared,
Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult,
Sundholmen och Vänga
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2013 § 24 (2013/KS0131) om
kommunal borgen för sex lokala fiberföreningar som då stod i begrepp att installera
fiber. Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR
och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att
bidragen slutbetalats till föreningarna.
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon säkerhet, så
kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna behöver låna för att
klara finansieringen under investeringsperioden fram till att projekten är slutförda.
Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas bidragen, lånen kan
amorteras och borgen upphöra.
Av Kommunfullmäktiges beslut från 2013 framgår att de lokala fiberföreningarna
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att föreningarna
ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp de lån som behövs
innan alla bidragsmedel utbetalats. Kommunfullmäktige bedömer att borgen till
fiberföreningarna är av allmänt intresse i syfte att nå målet med bredband till alla.
Ett tillkommande villkor vid detta beslut är att kommunal borgen endast ges så länge
som fiberföreningen är en ickekommersiell aktör. Föreningen ska vara en
medlemsägd ekonomisk förening eller ideell förening eller samfällighet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och
Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med
maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade
bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till
föreningarna.
§ 238
2015/KS0305 534
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande
klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande
företeelser
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige uppdrar till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer
samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen.
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§ 239
2015/KS0306 289
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Sanering av klotter inom 24 timmar
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras inom 24
timmar”.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara
sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt
ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Däremot är
Kommunstyrelsen tveksam till att kommunen sätter upp en 24-timmars gräns som är
absolut. Det finns inget som säger att inom just 24 timmar är den rimliga tidsgränsen
för sanering av klotter. Menar man då allt klotter eller är det en viss nivå och omfattning på klottret som avses. Ett absolut löfte kan då innebära att en relativt stor
organisation måste finnas tillgänglig och är då en resursfråga som måste hanteras.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 240
2016/KS0347 282
Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård och Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 mars 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner projekteringsframställan för ombyggnation av fritidsgård och Mötesplats
Norrby. Investeringsutgiften beräknas till 1 500 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Målet är att skapa en säker och inbjudande möteplats för ungdomar och Stadsdelsnämnd Väster har den 29 mars 2016 godkänt Lokalförsörjningsnämndens
projekteringsframställan.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad
av fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad av
fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad av
fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 241
2016/KS0350 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola,
Stora Vägen, Fristad kvarteret Sölebo 2:22, Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 mars 2016 att Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker förslaget att godkänna
projekteringsframställan avseende nybyggnad av Tallbackens förskola, Stora Vägen,
Fristad kv. Sölebo 2:22 Borås. Investeringsutgiften beräknas till 32 000 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
I samband med etableringen lämnas två mindre enheter Sikgården (en avdelning)
samt Torggården (två avdelningar). Total planeras sex avdelningar på Tallbackens
förskola en nettoökning med tre avdelningar.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av
Tallbackens förskola, Stora Vägen, Fristad kvarteret Sölebo 2:22 under förutsättning att
Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan.
§ 242
2015/KS0333 611
Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende 2015
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2015 om ersättning till fristående skolor,
förskoleklass, förskolor och fritidshem 2015. Ersättningarna beräknades utifrån de av
stadsdelsnämnderna beslutade budgeterna för 2015. Budgetarna byggde på de
förutsättningar som kommunfullmäktige gav inför 2015.
Malmen Montessori, Borås, överklagade kommunstyrelsens beslut. Frågeställningen
var vilka kostnader som enligt skollagen och skolförordningen hör till administration
respektive undervisning. När ersättningen beräknas för fristående skola ingår
kostnader för undervisning. Vid tillämpning av bestämmelserna i skollag/skolförordning framgår det att kostnader för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter ingår i begreppet undervisning.
Det är möjligt för kommuner att inte ta med administrationskostnader i beräkningsunderlaget, utan att i stället lägga på 3 % till den fristående skolan för administrationskostnader, vilket Borås Stad gör.
Vid kommunens beräkning av ersättningar fördes kostnaderna för rektor till
undervisning. Malmen Montessori menade bl a att fler personer/större belopp skulle
räknas till undervisning.
Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom 2016-04-08.
Överklagandet bifölls på så sätt att biträdande rektor ska höra till kostnadsslaget
undervisning och att del av tjänsterna enhetschef för elevhälsan och utvecklingspedagog/utvecklingsledare hör till undervisning respektive administration. Det är
Borås Stad som ska göra bedömningen hur stor del av tjänsterna som ska höra till
undervisning/administration. Förvaltningsrätten har lämnat över målet till Borås Stad
för ny beräkning.
Borås Stad överklagar inte förvaltningsrättens dom.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Lägga domen till handlingarna och att uppdra åt Stadskansliet att ta fram ny beräkning avseende
ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2015.
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§ 243
2016/KS0291 611
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående ersättning till
fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende
2016
Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2016 om bidragsbelopp till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor, och fritidshem för år 2016. Beslutet har överklagats
av Malmen Montessori som till grund för överklagandet har anfört att kommunens
kostnader avseende biträdande rektorer, skolintendenter och utvecklingspedagoger/utvecklingsledare vid beräkning av grundbeloppen ska hänföras till
kostnadsslaget undervisning istället för kostnadsslaget administration.
Av skollagen och skolförordningen följer att grundbeloppet ska avse ersättning för
bl.a. kostnadsslagen undervisning och administration. Vid beräkning av bidragen ska
till kostnadsslaget undervisning föras kommunens kostnader för rektorer och andra
anställda med ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader
medan kostander under kostnadsslaget administration ersätts med tillämpning av en
schablon om tre procent av grundbeloppet.
Till saken hör att förvaltningsrätten den 8 april 2016 meddelade dom i mål mellan
samma parter där målet delvis rörde samma frågor (bilaga 2). Prövningen i det målet
avsåg Kommunstyrelsens beslut om bidragsbelopp till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende år 2015, dvs. det beslut som för år 2015
motsvarar det beslut som nu är föremål för förvaltningsrättens prövning.
I domen fastslås, såvitt nu är av intresse, att tjänsten biträdande rektor ska beräknas
under kostnadsslaget undervisning och att tjänsten utvecklingspedagog/utvecklingsledare ska beräknas dels under kostnadsslaget undervisning, dels under
kostnadsslaget administration. Förvaltningsrätten fastslår också att tjänsten
skolintendent ska hänföras till kostnadsslaget administration och därmed ersättas
enligt administrationsschablonen.
Förslag på yttrande till förvaltningsrätten har upprättats utifrån de förutsättningar
som klarlagts genom förvaltningsrättens dom avseende Kommunstyrelsens beslut om
bidrag för år 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Avge yttrande enligt upprättat förslag.
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§ 244
2016/KS0205 450
Promemoria om ändring i avfallsförordningen med anledning av
kommissionens direktiv (EU) 2015/1127
Borås Stad har fått möjlighet att avyttra sig över rubricerad promemoria.
Den föreslagna ändringen är föranledd av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127
av den 10 juli 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (ramdirektivet
om avfall). Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 31 juli 2016.
I bilaga 2 till avfallsförordningen och bilaga II till ramdirektivet om avfall finns
återvinningsförfaranden uppräknade i en lista. De olika förfarandena är numrerade R
1 – R 13. Den ändring som föreslås med anledning av kommissionens direktiv avser
återvinningsförfarandet R 1; ”användning [av avfall] främst som bränsle eller annan
energikälla”. Förfarandet omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner
hushållsavfall om anläggningens energieffektivitet är tillräckligt hög.
Bakgrunden till kommissionens direktiv är att man anser att det finns tekniska belägg
för att lokala klimatförhållanden i unionen påverkar den energimängd som tekniskt
kan utnyttjas eller produceras i form av elektricitet, uppvärmning, kylning eller
processånga i avfallsförbränningsanläggningar avsedda för behandling av hushållsavfall. Kommissionen menar att, för att uppnå lika villkor inom unionen, så är det
rimligt att kompensera förbränningsanläggningar som påverkas av effekterna av
lokala klimatförhållanden genom att infoga en klimatkorrigeringsfaktor i R 1formeln. Klimatkorrigeringsfaktorn ska grunda sig på de klimatförhållanden som
råder där avfallsförbränningsanläggningen finns.
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från kommunens Miljöoch konsumentnämnd och Borås Energi och Miljö AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad har inget att erinra mot förslaget och skickar in remissvaret till Miljö- och
energidepartementet.
§ 245
2013/KS0425 214
Yttrande över samråd planändring Hedvigsborg 1:2
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detalplan för yttrande.
Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs
idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel, kontor,
annan verksamhet samt parkeringshus. Inom planområdet ryms även en tankautomatstation samt en transformatorstation och en återvinningsstation. Uppdraget
ligger i linje med intentionerna i översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.
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Planområdet är beläget mellan Hedvigsborgsrondellen och Hedvigsborgs vägport,
direkt öster om Söderleden. Planen omfattar fastigheten Hedvigsborg 1:2 samt delar
av fastigheterna Hedvigsborg 1:1 och Gässlösa 5:1. Planområdet omfattar drygt 3,9
hektar och har tidigare använts av Kronängs IF för sin idrottsverksamhet.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Trafikverkets arbete med Götalandsbanans
lokaliseringsutredning pågår. Enligt denna kan området komma i konflikt med
Götalandsbanan.
I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande på samrådet över planändring Hedvigsborg 1:2.
§ 246
2014/KS0657 312
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Bygg gångbana
Rydboholm - Borås!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket för att
snarast komma till skott med byggnationen av cykelväg mellan nya Rydboholmsbron
och Borås Ridhus.
Motionen har inte varit remitterad.
En vägplan är framtagen vilket är en förutsättning för att snabbt kunna genomföra
byggnationen när finansiering är löst.
Trafikverket efterfrågar objekt och prioriteringar till den regionala cykelplanen som
ska lämnas in under april 2016. Cykelvägen Rydboholm- Borås Ridhus är den
cykelväg som Borås Stad, genom Tekniska förvaltningen, har ansökt som prioritet 1.
Objektet finns dessutom med i förslaget till Borås stads Cykelplan 2016-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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§ 247
2015/KS0327 214
Ny tomt för kommunal verksamhet, bostäder
I april 2015 fattade Kommunstyrelsen beslut om att påbörja detaljplanearbete för
kommunal verksamhet, Bostäder, utmed Nissegatan på Sjöbo.
Under arbetets gång har det uppdagats att det parallellt har pågått arbete för att
iordningställa en aktivitetspark på samma yta. Båda användningarna är lämpliga på
platsen men kan inte kombineras på att tillfredsställande sätt.
Ett förslag till skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetats.
En alternativ plats för bostäder, som uppfyller uppställda kriterier, har därför tagits
fram. Kommunstyrelsen begär att Samhällsbyggnadsnämnden avslutar
detaljplaneuppdraget vid Nissegatan och istället påbörjar ett nytt vid korsningen
Trollgatan/Gyllingtorpsgatan. Planarbetet bör bedrivas med högsta prioritet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 248
2015/KS0699 214
Yttrande över planbesked för Norra Brämhult, Brämhult 14:1
En ansökan om planbesked från Borås pastorat för nyanläggning av gravkvarter för
samtliga gravskick t.ex. kistgravar, urngravar, askgravlund och minneslund enligt
Svenska kyrkans uppdrag som huvudman har lämnats in hos Samhällsbyggnadsnämnden som översänt denna till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Förslaget innebär en utvidgning av befintlig kyrkogård. Åtgärden stämmer med
intentionerna i gällande översiktsplan ÖP06.
Särskild hänsyn bör tas till det värdefulla natur- och kulturlandskapet. Detaljplanen
bör även ses i ett större sammanhang då området ingår planprogramarbetet för Östra
Brämhult.
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att upprätta detaljplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att upprätta
detaljplan.
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 228
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anse motionen besvarad
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201405-21 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att
utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna
samt till Ungdomsrådet. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Borås Stads
Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Sammanställning av inkomna
remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att elevhälsan har en viktig roll i att stödja elevernas
utveckling mot målen. Elevhälsans roll ska enligt Skollagen, främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Skollagen anger att eleverna ska erbjudas
minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt att elever i
grundskolan vid behov får anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. I
motionen anges det att ”elevhälsan ska fungera som elevers första linje till
hälsovård” och Kommunstyrelsen menar att elevhälsan också fungerar på det
sättet när det gäller enklare sjukvårdsinsatser.
När det gäller elever med psykisk ohälsa framgår det av Västra
Götalandsregionens riktlinjer att det är primärvården som är första linjens
barnpsykiatri, vilket innebär att elevhälsan ska hänvisa dit i de fallen.
Stadsdelsförvaltningarna har tagit fram en elevhälsoplan som fastställts av
stadsdelsnämnderna. I planen anges att elevhälsa är en del av skolans
lärandeuppdrag, samt att elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Syftet med en
gemensam elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska
bedrivas likvärdigt i hela kommunen. I tider där den psykiska ohälsan bland
barn och unga ökar anser Kommunstyrelsen, likt med motionens intentioner,

att en elevhälsogaranti inom 24 timmar är en bra riktlinje för stadens framtida
arbete. Ett snabbt och korrekt bemötande av utbildad personal kan betyda
enormt mycket för unga personer i svåra tider. Kommunstyrelsen vill också
lyfta fram vikten av att kopplingen mellan kommunen- och regionens
ansvarsfördelning fungerar på ett bättre sätt. Detta sedan revisonen tidigare
haft synpunkter i frågan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motionen besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 229

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
KU 3
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare
på skolorna i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa
för Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 3

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler
speciallärare på skolorna i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201405-21 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på skolorna i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna
samt till Ungdomsrådet.
Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr samt Stadsdelsnämnden Öster
tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker. Ungdomsrådet har
inte lämnat något svar på remissen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen är positiv till att lärare uppmuntras att vidareutbilda sig
inom de ämnesområden där tillgången inte motsvarar efterfrågan. Det är en
viktig uppgift för Förskole- och Grundskolenämnden att i det löpande arbetet
se till att ha erforderliga incitament för att få lärare att bland annat utbilda sig
vidare till speciallärare.
Stadsdelsförvaltningen Norr har vid kartläggning av lärares behörighet
konstaterat att tillgången på behöriga speciallärare är begränsad. Under de
senaste åren har lokala utbildningssatsningar gjorts för speciallärare som
undervisar i särskola och i särskilda undervisningsgrupper och som saknat
relevant behörighet. De har getts möjlighet genomföra del av studierna inom
sin ordinarie arbetstid.

Borås Stad tar fortlöpande del av de statsbidrag som finns för
kompetensutveckling.
Inom Lärarlyftet 2016 kan lärare läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. I utbildningen finns specialisering
mot matematik-utveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt mot
utvecklingsstörning vilket väl motsvarar de behov som finns inom skolan.
Regeringen har aviserat att det kommer en nationell satsning på
kompetensutveckling i specialpedagogik. Det finns 400 mnkr avsatta, vilket
beräknas ge ca 4 mnkr till Borås Stad om det blir en proportionell fördelning
mellan landets kommuner.
Kommunstyrelsen utgår från att nämnderna tar del av de statsbidrag som finns
och att de också uppmuntrar och skapar förutsättningar för lärare att delta i
kompetensutvecklingen. Kommunstyrelsen, såsom huvudansvarig för den
kommunala personalförsörjningen, är angelägen om att ta del av vilket arbete
som bedrivs när den nya organisationen har implementerats. Förskole- och
Grundskolenämnderna ska därför utifrån sina respektive uppdrag redovisa för
Kommunstyrelsen under tredje kvartalet 2017 vilka incitament för fortbildning
som finns och hur kompetensförsörjningen av speciallärare ser ut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa
för Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur
kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 236
E4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid Realgymnasiet
i Borås.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E4

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående skola
vid Realgymnasiet i Borås.

Kommunstyrelsens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid
Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
El- och energiprogrammet/ inriktning Dator och kommunikationsteknik,
Fordons- och transportprogrammet/ inriktning Personbil och inriktning
Transport, Handels- och administrationsprogrammet/ inriktning Handel
och service, Hotell- och turismprogrammet/ inriktning Hotell och
konferens, Bygg- och anläggningsprogrammet/ inriktning Husbyggnad
och inriktning Måleri, Vård- och omsorgsprogrammet.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2017/18. Med fullt utbyggd
verksamhet kommer totala elevantalet uppgå till 150. Kommunstyrelsen anser
att de skolor som klarar skolinspektionens krav ska ha möjlighet att utöka sin
verksamhet. De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi
på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet, vilket gör att ytterligare en
aktör har möjlighet att erbjuda programmen och såldes skärpa konkurrenssituationen och höja kvaliteten. Eleverna tas in på program och gör sitt
inriktningsval till årskurs 2.
Kommunstyrelsen är också positiv till ansökan då den tenderar att utöka
möjligheterna för Borås gymnasielever att välja den skola och inriktning som
passar dem bäst. Det är också en bra möjlighet för Realgymnasiet att fortsätta
utvecklas och öka sin elevtillväxt. Kommunstyrelsen förespråkar i grunden alla
typer av val som innebär att en ökad frihet för våra ungdomar
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 238

E6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M). Jourtelefon/applikation - för
snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig
belysning och trygghetsstörande företeelser!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E6

ALTERNATIV SKRIVELSE

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M). Jourtelefon/applikation - för
snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig
belysning och trygghetsstörande företeelser!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige uppdrar till
Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt
jourtelefonnummer samt ta fram en applikation till smartphones för snabba
åtgärder enligt motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska
nämnden som är positiva till motionen och rapporterar att de efterfrågade
funktionerna redan finns idag. Kommunstyrelsen delar dock inte de bedömningar av motionärernas ambitioner som nämnderna gjort. Motionärerna vill
skapa ett helhetssystem där kommunen inte bara ska ta emot anmälningar för
egna anläggningar utan också vidarebefordra anmälningar som gäller annans
egendom, exempelvis elskåp. Motionärerna eftersträvar en väg in för anmälningar.
Tekniska nämnden anför att efterfrågat anmälningssystem redan finns idag
inom nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för
felanmälan. Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där
nedskräpning kan anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En
jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till
denna del avstyrkes.
Lokalförsörjningsnämnden skriver att klotter och skadegörelse inte kan
accepteras i Borås Stad. När det dyker upp skall klottret snabbt saneras och
skador åtgärdas. En snabb upptäckt är därför av största vikt. Verksamma på
taxi, lokaltrafik, parkeringsbolag, företagare, allmänhet m.m. är centrala för

snabb upptäckt. För att skador snabbt ska kunna saneras måste fastighetsägaren eller förvaltaren få reda på att de finns. Genom samarbetet Borås rent
och snyggt finansieras en App som heter Håll Sverige Rent. Tekniska
förvaltningen har även en app och ett webbformulär för felanmälan och
synpunkter. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla nedskräpning,
klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är direkt
kopplad till ansvariga aktörer.
Kommunstyrelsen bedömer att motionärernas ambitioner och intentioner i
motionen inte är tillgodosedda genom de rapporteringsmöjligheter som
Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden redogör för.
Kommunstyrelsen uppfattning är enkelheten för kommuninvånarna ska vara
vägledande för utformningen av ett system som täcker fler aktörer än bara
kommunen.
Kommuninvånaren är inte intresserad av vem som svarar för ett visst objekt
och det är rimligt att tro att om det är svårt att anmäla kommer färre anmälningar in. Konsekvensen av det är en otryggare och mindre ren och snygg
stad.
Eftersom alla inte har tillgång till telefon med applikationer är det ur ett
tillgänglighetsperspektiv bra om det även går att ringa in med anmälningar.
Kommunstyrelsen anser att Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden
ska ta fram ett system som svarar mot motionärernas ambitioner, det vill säga
en väg in för alla anmälningar där kommunen vidarebefordrar till berörd
fastighetsägare.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 239

E7

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter inom 24
timmar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E7

ALTERNATIV SKRIVELSE

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter inom 24
timmar!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras
inom 24 timmar”.
Motionärerna menar att för att motverka klotter är det väldigt viktigt att det
snabbt sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det
upplevs som meningslöst att klottra, förutsatt att kommunen är uthållig i
arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att
de anmäler Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att
klotter därför inte kommer till kommunens kännedom. Klotter föder mer
klotter och skapar i förlängningen en känsla av otrygghet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder.
Alla är positiva och tillstyrker motionen förutom Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden redovisar att det finns ett anmälningssystem för bl a klotter
via en app och ett webbformulär för felanmälan. För snabbast möjliga åtgärdande får driftentreprenörerna beställning via felanmälningssystemet.
Då systemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer anslutna.
Arbete med att få samtliga anslutna i systemet pågår. Efter hörande med
Tekniska nämnden är nu de flesta entreprenörerna anslutna till systemet.
Tekniska nämnden anför också vissa praktiska problem för att kunna utföra
sanering inom 24 timmar. Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten
används vid borttagande av klotter är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning kan föranleda otrygghet i form av halkrisker. Oftast sker

också skadegörelse såsom klotter explosionsartat under kort tid då stora
områden inom kommunen blir utsatta. För att saneringsarbetet ska kunna
utföras kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras samordnat. Sammantaget
anser Tekniska nämnden att det inte är möjligt att generellt ange en 24-timmars
gräns för saneringsarbetet.
Kommunstyrelsen delar inte Tekniska nämndens bedömning av det orimliga i
att ha en 24-timmars gräns för saneringsarbetet. Det kan i vissa situationer
finnas tekniska hinder för utförandet men som huvudregel bör det gå att
sanera inom 24 timmar från det att ansvarig aktör får kännedom om klotter.
Här är AB Bostäder ett föredömligt exempel på snabb klottersanering.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara
sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett
högt ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras.
Samtliga remitterade nämnder med undantag av Tekniska nämnden tillstyrker
motionen. Kommunstyrelsen bedömning är att ambitionen att sanera klotter
inom 24 timmar är vällovlig samt att en effektiv och snabb klottersanering
bidrar till en tryggare och trevligare upplevelse av staden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-02, § 240
E8

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård
och Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad av
fritidsgård och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E8

Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård
och Möteplats Norrby, Västra Nygatan 54
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 mars 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner projekteringsframställan för ombyggnation av fritidsgård och
Mötesplats Norrby. Investeringsutgiften beräknas till 1 500 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget
2016.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Sedan hösten 2013 har Norrbys fritidsgård hållit stängt p.g.a. oroligheter och
stök. Kommunstyrelsen noterar att Stadsdelsnämnd Väster under lång tid inte
tillgodosett det behov av en fritidsgård som finns på Norrby. Det är viktigt att
nämnderna, givet deras geografiska ansvar, ser efter de behov som finns i
stadsdelarna. Kommunstyrelsen kan här konstatera att Stadsdelsnämnd Väster
inte har fullgjort det som kan förväntas. Kommunstyrelsen är överlag positiv
till den projekteringsframställan som nu läggs fram till beslut, men anser
samtidigt i enlighet med ovan att frågan hade kunnat processas fortare.
Kommunstyrelsen vill också göra ett medskick till den kommande Fritids- och
folkhälsonämnden. Denna ombyggnation kommer med stor sannolikhet
innebära en hyresökning då hyran för nuvarande Mötesplats Norrby är
subventionerad av fastighetsägaren. Kostnadsökningen förväntas rymmas
inom nämndens budget.
Målet är att skapa en säker och inbjudande möteplats för ungdomar och
Stadsdelsnämnd Väster har den 29 mars 2016 godkänt Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan. Kommunstyrelsen har den 2 maj
2016 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för
ombyggnad av fritidsgård och Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54 i Borås.
KOMMUNSTYRELSEN

