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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.
§ 69
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Marie Fridén
(M) som ersättare.
§ 70
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.38–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 71
2017/KS0163 100 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Visselblåsarfunktion i Borås Stad. (2017/KS0163 100)

b)

Borås Stads Plan för att motverka våldsbejakande extremism –
uppföljning och redovisning. (2017/KS0130 106)
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c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2016. (2016/KS0252 106)

d)

Samarbetsuppdrag 2017, Samhällsbyggnadsnämnden.
(2016/KS0764 001)

e)

Samarbetsuppdrag 2017, Sociala omsorgsnämnden.
(2016/KS0764 001)
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§ 72
2016/KS0053 282
Delegationsbeslut; Upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 januari 2017
(ärendenummer 7/2016).
§ 73
2016/KS0073 102
Avsägelse och fyllnadsval till Kommunala funktionshinderrådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Sara Degerman Carlsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunala
funktionshinderrådet.
Else-Marie Lindgren (KD) väljs till ersättare i Kommunala funktionshinderrådet t.o.m. den
31 december 2018.
§ 74
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Moderaterna
Moderaterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderaterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
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§ 75
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Centerpartiet
Centerpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 76
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 77
2017/KS0157 108
Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt mellan
två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För att
underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av en
fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal hösten
2016 diskuterades frågan och Stadsledningskansliet fick i samband därmed i uppdrag
att föreslå handläggningsregler för sådana tvister. I anledning härav har ett styrdokument upprättats.
Styrdokumentet föreslås gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås Stad.
Styrdokumentet inarbetas i kommande ägarpolicy som efter antagande vid respektive
bolags bolagsstämma kommer gälla i respektive bolag.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga
kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad
mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan
helägt bolag och helägt bolag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga
kommuninterna mellanhavanden”, där näst sista stycket utgår, ska gälla i händelse av
tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag
och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarssons (L) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (L) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Per Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (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 Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i händelse
av tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning
samt mellan helägt bolag och helägt bolag.
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 (L) yrkande.
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§ 78
2016/KS0757 007
Revisionsrapport - Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation har
betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskraven och när det
gäller förvaring och hantering av dokument. Systemstöd finns med används inte
optimalt och uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens krav och lokala beslut
är otillräcklig.
I stadsdelsnämndernas svar till Stadsrevisionen menar man att den nya grundskoleförvaltningen behöver ta ett samlat grepp för att säkerställa att alla skolor uppfyller
dokumentationskraven och hanteringen av dokument, genom t ex kompetensutveckling och centralt administrativt stöd. Kommunstyrelsen bedömer att man i
verksamheten är väl medvetna om de utvecklingsområden som Stadsrevisionen lyfter
fram och delar uppfattningen om att rapporten ger ett bra underlag för det fortsatta
arbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Grundskolenämnden ska senast den 30 juni återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder
som planeras och vilka som genomförts för att förbättra elevdokumentationen.
Upprättad skrivelse översänds som svar till Stadsrevisionen.
§ 79
2016/KS0526 111
Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § Vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes
Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som
har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf
står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet
kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas
skäl att ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en
enda stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen
och ge partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt
upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut
för Borås Stad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” i
enlighet med detta yttrande.
Skicka ärendet på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
Återkomma till Kommunstyrelsen för möjlighet att ta beslut i ärendet senast juni
2017, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande dock att juni 2017
ersätts av ”augusti 2017”.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) ändring av tidsangivelse.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” i enlighet med detta
yttrande.
Skicka ärendet på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
Återkomma till Kommunstyrelsen för möjlighet att ta beslut i ärendet senast augusti 2017.
§ 80
2016/KS0284 020
Plan för personal- kompetensförsörjning (Budgetuppdrag 2016)
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på
rätt plats, i rätt antal och i rätt tid.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för perioden
2017-2019 under första halvåret 2017. Planen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Kommunstyrelsen.
Samtliga förvaltningar får i uppdrag att tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i samband med att
kompetensförsörjningsplanen arbetas fram.
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Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma textmassan som tillhör ärendet.
§ 81
2016/KS0776 105
Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017
Ett förslag till avtal har utarbetats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och
Borås Stad Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017 enligt
förslag.
§ 82
2016/KS0776 105
Avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017
Ett förslag till avtal har utarbetats mellan Norrby IF, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.

Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017 enligt förslag.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att avtalet skall innehålla ersättning med 350 000
kronor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017 enligt
förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
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§ 83
2016/KS0025 103
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 6
december 2016. (2016/KS0025 103)

§ 84
2016/KS0445 609
Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.
Därför vill vi:
- Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under en
testperiod upp till 3 månader.
Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.
- Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och att
föreslå kommunens friskolor att implementera denna metod.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt till
Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen delar nämndernas bedömning att det är lärare och rektorer som
ska bedöma hur lektionerna ska organiseras och att det ska sker utifrån elevernas och
klassernas behov. Därmed är det också rektor och lärare som avgör vilka eventuella
metoder de vill använda sig av.
Kommunstyrelsen är positiv till att rektorer och lärare, får information om
Hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser och om andra metoder för att öka
elevernas lust och möjlighet att röra sig mera under skoldagen.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalls.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 85
2016/KS0208 609
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga
(SD); Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov under
1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i
utbildningen på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning
för Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen 5 kap, 5 § och Skolverkets
juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin skolenhet.
Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
skolenhet. Det innebär att Kommunfullmäktige inte kan besluta om att skolorna ska
införa ett förbud i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till
Skollagens bestämmelser är det inte heller aktuellt att tillskriva de fristående skolorna.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Grundskolenämnden rekommenderas ta ett principiellt beslut gällande Borås Stads
inställning till mobil- och surfplatteförbud i grundskolan, se bilaga.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarssons (L) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (L) och Patric Silfverklingas
yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Kerstin
Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silverklinga (SD) och Morgan Hjalmarsson (L).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på med 11 röster mot 2 förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta.
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L) och Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
§ 86
2013/KS0412 739
Svar på motion från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Minska
matsvinnet i äldreomsorgen!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfennig (KD har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-02-13

12 (19)

I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en plan för att minska matsvinnet i
äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen anser precis som motionärerna att det är viktigt att Borås Stad
bedriver ett målinriktat arbete för att minska matsvinnet. En plan för minskat
matsvinn är framtagen av Stadsdelsnämnden Väster och följs från och med hösten
2016. Målet är att minska matsvinnet i stadens offentliga kök inom förskola, skola
och äldreomsorg. Varje enhet ska aktivt arbeta med att minska sitt totala svinn samt
göra förbättringar från år till år. Planen är tydlig utifrån mål, aktiviteter, ansvar och
uppföljning. Kommunstyrelsen tar från 2017 över ansvaret för strategiska och
kommunövergripande frågor inom kost-, lokalvård- och vaktmästeri.
Kommunstyrelsen kommer att följa upp Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås
Stads kök inom förskola, skola och äldreomsorg.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta.
Motionen bifalls.
§ 87
2017/KS0159 253
Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Haglet, Viared Västra,
tomt 8, 9 och 10
Ett köpeavtal har upprättats med Borås Bil Viared AB om försäljning av 46 000 m2
av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Köpeskillingen utgör 21 850 000
kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 30 mars
2018 påbörjar byggnation på området. Köparens av sikt med köpet är att etablera en
lastvagns- och bilserviceanläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta.
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 m2 av fastigheten Viared 14:19 för
21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB.
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§ 88
2016/KS0443 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda
sportfält
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett utökat
borgensåtagande till Borås Arena AB med 30 miljoner kronor till totalt 40 miljoner
kronor för uppförande av en ny permanent inomhushall vid Ryda sportfält.
Bakgrunden är att i samband med att Sjuhäradshallen byggdes om till Gymnastikens
Hus och idrottshall för personer med funktionsnedsättningar så beslutade
Kommunfullmäktige den 20 februari 2014 om ett utökat borgensåtagande på 22
miljoner kronor, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels en
överbyggnad över Borås Arena 2 som är konstgräsplanen på grusområdet väster om
Borås Arena. Av de 22 miljoner kronor så återstår 10 miljoner kronor som en
outnyttjad borgen för överbyggnaden. De övriga 12 miljoner kronor har bekostat
ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över fotbollsplanen. Borås Arena AB och IF Elfsborg har nu reviderat sina planer och avser
istället att uppföra en permanent inomhushall till en investeringsutgift om ca 40
miljoner kronor. Borås Arena AB och Elfsborg bedömer att detta är det mest
fördelaktiga alternativet. Anledningen är en längre avskrivningstid för en permanent
hall jämfört med tältet och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som
likvärdiga.
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåts att marken på Ryda
sportfält får bebyggas med idrottsverksamhet. Det skulle då vara möjligt att bygga
fotbollshallen på en av gräsplanerna utan att göra någon planändring. Endast bygglov
krävs då.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Borås Arena AB ́s och Elfsborgs
bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre
årlig kostnad än ett tält. Principen för driften och den ekonomiska hanteringen av
hallen följer den som gäller för huvudarenan Borås Arena. Borås stad genom sin Fritids- och folkhälsonämnd kommer att förfoga över utnyttjandet och bokningen av
anläggningen enligt den upparbetade modell som är etablerad. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att den årliga kostnaden i huvudavtalet kommer att öka med ca
500 tkr i och med tillskottet av denna hall.
I dagsläget har Borås Arena AB en beviljad och utnyttjad kommunal borgen på sammanlagt 91,5 miljoner kronor före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger ingen
borgensavgift för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot
föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den kommunala borgen gäller följer
löptiden för de lån som borgensbeviljandet avser.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 miljoner kronor. Det totala borgensåtagandet
gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 miljoner kronor inräknat den tidigare outnyttjade
borgen på 10 miljoner kronor som nu aktiveras.
§ 89
2016/KS0830 861
Ansökan om medel till European Athletics U20 Championship 2019
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker i samarbete med BoråsBorås TME AB om
värdskapet för Junior EM i friidrott 2019 på Ryavallen och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan och avsätta erforderliga medel i budget för 2019.
Svenska Friidrottsförbundet söker medarrangör, stad och förening i Sverige för
ansökan om European Athletics Junior Championships 2019 (Junior EM i friidrott
2019). Junior EM i friidrott är ett mästerskap för ungdomar mellan 16-19 år (U20).
Tävlingen har arrangerats i Sverige tidigare, senast i Eskilstuna 2015. Borås har goda
förutsättningarna att kunna stå värd för ett stort internationellt evenemang. Med en
nyrenoverad friidrottsarena som är anpassad för internationella tävlingar och en
erfaren organisation samt en engagerad och kunnig lokal förening har Borås Stad
stora möjligheter att få vara med att arrangera Junior EM.
Junior EM innefattar 22 events på dam- och herrsidan; Running, Walking, Jumps,
Throws, Hepathlon/Decathlon. Junior EM i friidrott är en jämnställd tävling fullt ut
mellan dam och herr. Tävlingarna kommer vid ett positivt besked att arrangeras av
det Europeiska friidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och IK Ymer i
samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen och BoråsBorås TME AB. IK
Ymer har i sin styrelse tagit beslut på att ansöka om Junior EM i friidrott 2019. Ett
beslut om Borås Stad får vara med att arrangera kan förväntas under april 2017.
Kommunstyrelsen ser positivt på att staden är med och arangerar ännu ett stort
idrottsevenemang. Detta är en strategi för Borås Stad och ger flera positiva
mervärden och stärker stadens positiva image. För kommunens del vilket inkluderar
Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME AB kan arrangörskostnaderna i
dagsläget beräknas till ca 5,0 mnkr och får arbetas in i Budget 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Fritids- och folkhälsonämnden i samarbete med
BoråsBorås TME AB om värdskap för Junior EM i friidrott på Ryavallen 2019.
Erforderliga medel för arrangemanget avser Kommunstyrelsen att ta upp i budgetförslaget till
2019 års budget.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-02-13

15 (19)

§ 90
2016/KS0651 042
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L):
Lyft fram hus med historia
Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-09-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att särskilt intressanta byggnader lyfts fram genom att
byggnadernas historia och arkitektoniska värden framhålls för boråsarna, för
turisterna och för andra besökare.
För att uppnå detta på ett enkelt sätt föreslår motionärerna att lämpligt utformade
skyltar med relativt kort text och en QR-kod för digital information sätts upp på de
hus som blir aktuella. Vidare föreslår motionärerna att finansieringen av detta
projekt, som kan beräknas kosta ca 50000 kr per år under en treårsperiod, kan ske
genom att man tar i anspråk motsvarande medel ur Samhällsbyggnadsnämndens
överskott.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden.
Båda nämnderna tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen anser att idén om att lyfta fram hus med historia är bra och
föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden samarbetar kring
genomförandet av motionärernas förslag. När det gäller val av teknisk lösning och
vilka byggnader som ska lyftas fram har inte Kommunstyrelsen någon uppfattning
utan det arbetet är lämpligt att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden utför.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 91
2016/KS0197 611
Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående föreningen
Islamska Skolan i Göteborg m.fl.
Borås Stad har den 31 oktober 2016 överklagat Skolinspektionens beslut att
godkänna Föreningen Islamska Skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass
Grundskola år 1-9 och fritidshem.
Borås Stad har därefter fått möjlighet att yttra sig över de yttranden som inkommit
till domstolen m.a.a. överklagandet.
Ett yttrande har skickats den 12 januari 2017 av stadsjuristen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-02-13

16 (19)

Den skola som Föreningens ansökan avser, en skola med religiös profil och
konfessionell inriktning, skulle med denna bakgrund uteslutande eller i vart fall
nästintill uteslutande väljas av muslimska familjer. Detta skulle innebära en ökad
segregation i skolorna i Borås.
En sådan etablering som ansökan avser är därmed inte förenlig med det arbete som
bedrivs inom kommunen genom satsningar från såväl Kommunen som statliga
myndigheter för att främja ett integrerat samhälle. Annorlunda uttryckt skulle en
etablering av Föreningen motverka de satsningar på integration som görs inom
Kommunen.
Med hänsyn till vad som nu anförts måste effekterna av den aktuella friskoleetableringen bedömas som påtagligt negativa för eleverna och för den del av
skolväsendet som anordnas av Kommunen enligt vad som avses i 2 kap. 5 §
skollagen. Effekterna är också långvariga, i vart fall längre än förarbetsuttalandenas
riktlinje om fem år. Föreningens ansökan ska därmed avslås.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: I efterhand godkänna översänt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Återkalla
överklagandet av Skolinspektionens beslut, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Kerstin
Hermanssons (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S):
I efterhand godkänna översänt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD).
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C) till förmån för sitt yrkande.
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§ 92
2016/KS0541 403 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Miljörapport 2016 Kommunstyrelsen. (2016/KS0541 403)

b)

Bostadsmarknadsenkäten 2017. (2016/KS0790 270)

§ 93
2015/KS0665 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl.
kvarteret Berwald 89
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom kvarteret
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en
förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten.
Fastigheten ligger i Hestra området utmed Flöjtgatan/Valthornsgatan. Man kommer
dit från Symfonigatan via Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd
och omfattar ca 6600 m2. I norr längs tomtgräns ligger en vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som u-område.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
§ 94
2016/KS0634 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm
1:342, Pumpkällevägen
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och kommersiella
verksamheter centralt i Viskafors
Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot
planområdet ligger Viskaforshallen. Planområdets storlek är omkring 3300
kvadratmeter. Marken ägs av Borås Stad.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Planförslaget tillstyrks.
§ 95
2016/KS0106 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus
7-11 (Våglängdsgatan)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större blandning av verksamheter
och funktioner inom området. Planen medger också upprustning och tillbyggnader
på befintliga hus såväl som kompliment i form av kolonilotter, hissar, småhandel,
miljöhus, kontorfaciliteter, cykelparkeringshus.
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 7, 8, 9, 10 och 11 belägna längs
Våglängdsgatan. Marken i området ägs av det kommunala bostadsbolaget AB
Bostäder och användningen är i dag begränsad till bostäder. I planområdet ingår
även Hässle Torg med handel och centrumverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.
§ 96
2014/KS0811 214
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Sjöbo,
Pluggskivlingen 4
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i
anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för omstrukturering av
Sjöboskolans byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella förändringar av
skolans behov längre fram i tiden.
Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra kilometer norr om Borås
centrum. Planområdet innefattar skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen och
hela Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra del. Området avgränsas i
öster av Norra Sjöbogatan och i söder av Sjöbo Torggata. Planområdets storlek är
cirka 36 000 m2. All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokalförsörjningsförvaltningen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Planförslaget tillstyrks.
Vid protokollet

Carl Morberg

Justeras

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari 2017

Carl Morberg

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 77
Kc 7
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt
mellan två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar.
För att underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov
av en fungerande handläggningsrutin.
Under planerings- och uppföljningssamtal hösten 2016 diskuterades frågan och
Stadsledningskansliet fick i samband därmed i uppdrag att föreslå handläggningsregler för sådana tvister.
I anledning härav har ett styrdokument upprättats.
Styrdokumentet föreslås gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås
Stad. Styrdokumentet inarbetas i kommande ägarpolicy som efter antagande
vid respektive bolags bolagsstämma kommer gälla i respektive bolag.
Kommunstyrelsen anser att den näst sista meningen i förelagd rutin ska utgå.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden”, där näst sista
stycket utgår, ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och
förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 79

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” i enlighet
med detta yttrande
Skicka ärendet på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
Återkomma till Kommunstyrelsen för möjlighet att ta beslut i ärendet senast juni 2017
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KC 9

ALTERNATIV SKRIVELSE

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då
skildes
Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige
är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som
har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf
står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
De nya ändringarna i vallagen innebär att det även vid val till
Kommunfullmäktige inrättas utjämningsmandat.
Kommunstyrelsen har svårt att jämföra och värdera vad skillnaderna blir
mellan en eller flera valkretsar, och kommer därför återremittera ärendet för
komplettering. Exempelvis med en jämförelse mellan vad en eller flera
valkretsar hade inneburit för mandatfördelningen i tidigare val.
Kommunstyrelsen anser även att ärendet ska skickas ut på remiss till
nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 85
KU 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Grundskolenämnden rekommenderas ta ett principiellt beslut gällande Borås Stads
inställning till mobil- och surfplatteförbud i grundskolan.
För Liberalerna

Morgan Hjalmarsson

KU 3
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov
under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när
dessa används i utbildningen på prov med analys och en redovisning för
Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil
och surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet.
Självklart undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys
och redovisning för Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet
Stadsdelsnämnderna avstyrker motionen, men uttalar sig positivt om
intentionen att barn i skolan borde röra sig mer på rasterna. Majoriteten av
ledamöterna i ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar hänvisat till Skolverkets vägledning
angående trygghet och studiero, där det bland annat anges att regler bör skapas
på skolan tillsammans av elever, lärare och rektorer. Nämnderna anger även
att möjligheten att införa förbud på enskilda skolor redan finns då Skollagen
ger skolor rätt att vidta disciplinära åtgärder om eleverna inte får trygghet och
studiero.
Ungdomsrådet har i sitt remissvar lyft både positiva och negativa aspekter och
konsekvenser av ett mobil – och surfplatteförbud.

Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen 5 kap, 5 § och
Skolverkets juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om
ordningsregler för sin skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Det innebär att
Kommunfullmäktige inte kan besluta om att skolorna ska införa ett förbud i
enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till Skollagens
bestämmelser är det inte heller aktuellt att tillskriva de fristående skolorna.
Däremot kan Kommunfullmäktige uttala en principiell ståndpunkt i frågan. I
princip är det enligt Kommunstyrelsens mening fullt rimligt att mobiltelefoner
och surfplattor inte ska användas under skoltid på Borås Stads grundskolor.
Fördelarna är flera, bland annat minskat stillasittande men också enklare får
lärarna att upprätthålla ordningen i klassrummen om mobiltelefoner inte tillåts
vara ett störande moment.
Kommunfullmäktige föreslås rekommendera Grundskolenämnden att ta ett
principiellt beslut om vilken inställning Borås Stad har till mobiltelefoner och
surfplattor i skolan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Grundskolenämnden rekommenderas ta ett principiellt beslut gällande Borås Stads
inställning till mobil- och surfplatteförbud i grundskolan.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13, § 91
E4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående
förening Islamska Skolan i Göteborg m.fl.
Borås Stad har den 12 januari 2017 skickat in bifogat yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm. Centerpartiet motsätter sig sedan tidigare Borås Stads
överklagan.
Den rådande skollagen anger att Skolinspektionen prövar ansökningar från
skolor som vill etablera sig. Så har skett även i förevarande fall och Skolinspektionen har givit Föreningen Islamiska Skolan tillstånd att starta. Vi
förutsätter att Skolinspektionen gör de utredningar och kontroller som krävs
och kan därför inte ifrågasätta Skolinspektionens beslut. Vidare kommer
Skolinspektionen göra inspektioner av Föreningen Islamiska Skolan precis som
av andra skolor.
Borås Stad ska, enligt vår mening, följa de lagar som gäller och måste därför
acceptera att Skolinspektionen har godkänt Römosseskolan. Huruvida det ska
få finnas konfessionella fristående skolor eller inte, är en fråga för riksdag och
regering och inte för Borås Stad.
Mot bakgrund därav ska överklagandet återtas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Återkalla överklagandet av Skolinspektionens beslut.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

