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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.
§ 123
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Patric
Silfverklinga (SD) som ersättare.
§ 124
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.31–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 125
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 13 oktober
2016–2 januari 2017 (ärendenummer 597, 612–613, 753, 759–760 och 766–
967/2016).
§ 126
2016/KS0003 023
Delegationsbeslut: delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 november–22
december 2016 (ärendenummer 13–17/2016).
§ 127
2017/KS0167 718 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Revidering av Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. (2017/KS0167 718)
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Inbjudan: Ansökan om att bli Sveriges eHälsokommun 2017.
(2017/KS0158 770)

§ 128
2015/KS0763 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP): Obligatoriskt skolval till
grundskolan
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-18-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad inför obligatoriskt val av grundskola.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen påtalar att införandet av ett obligatoriskt skolval ställer krav på att
det finns ett tydligt ramverk och goda rutiner för hur skolvalet ska hanteras. Elever
och vårdnadshavare behöver också ges en tydlig information om vad som gäller för
skolvalet, samt vilka skolor de kan välja.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar uttryckt att det obligatoriska skolvalet kan
medföra ökade administrativa kostnader. Det kan även medföra ökade kostnader för
skolskjuts om fler elever väljer annan skola än den närliggande och därmed kommer
att omfattas av rätt till skolskjuts.
Kommunstyrelsen uppmanar Grundskolenämnden att noga följa hur vårdnadshavare
och elever väljer skola och om det i sin tur påverkar kostnaderna för skolskjutsar
utifrån Borås Stads regler för skolskjuts. Nämnden bör även följa hur administrationen och eventuella kostnader för denna, utvecklas relaterat till det obligatoriska
skolvalet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlsson (S) 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 Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (L) yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin 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
Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
§ 129
2015/KS0609 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i
matematik på en av Borås grundskolor
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad startar en spetsutbildning i matematik på någon
av stadens grundskolor.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt
till Ungdomsrådet.
Enligt förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning, SFS
2011:355, har Skolverket även ett uppdrag att vartannat år, med start 2017 och fram
till 2025, lämna en utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar till
Regeringskansliet.
Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget
att inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna.
Då det inte längre är möjligt att söka till den nationella försöksverksamheten med
riksrekryterande spetsutbildning, anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden
bör organisera utbildningen i enlighet med tillämpliga delar i förordningen om
försöksverksamhet.
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Det är viktigt att det är tydligt gentemot elever och vårdnadshavare vilka förutsättningar som gäller för spetsutbildningen, inklusive att det är en lokal variant av
spetsutbildning, som inte följs upp av Skolverket. Med hänsyn till detta anser
Kommunstyrelsen, att det är lämpligt att endast elever som är folkbokförda i Borås
Kommun antas till spetsutbildningen.
Spetsutbildningen ska, enligt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden, bedrivas
på någon av de skolor som har årskurs 7 -9. Det medför att aktuell skola måste ges
möjlighet att undanta ett antal platser från det obligatoriska skolvalet. Utöver detta
ser Kommunstyrelsen gärna att nämnden lokaliserar spetsutbildningen till någon av
de skolor där det finns elever från områden med olika socioekonomiska
förutsättningar.
Införandet av spetsutbildning förutsätter, enligt förordningen, samarbete med en
gymnasieskola, som har utbildning i de ämnen som spetsutbildningen är riktad mot.
Kommunstyrelsen anser därför att Grundskolenämnden och Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden bör samverka om utbildningen, då eleverna enligt
bestämmelserna i förordningen, kan läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen
som spetsutbildningen är inriktad mot och även få betyg i ämnet. Kommunstyrelsen
förutsätter även att nämnderna fortlöpande tar del av Skolverkets utvärderingar.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) 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 Malin
Carlssons (S) 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 Per Carlsson (S), Malin 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).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet
Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
§ 130
2017/KS0177 759
Utvärdering av familjecentraler
I enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Västra
Götalandsregionen för familjecentralverksamhet 2011-2016 har en utvärdering gjorts
inför arbetet med en ny samverkansöverenskommelse. Utvärderingen har initierats av
presidierna och arbetet har genomförts gemensamt av Borås Stad, Stadskansliet och
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret. Målsättningen är att en ny samverkansöverenskommelse tas fram under 2017.
Utvärderingen har föregåtts av ett beredningsarbete där intressenter för familjecentralerna deltagit och formulerat inriktningen för arbetet. Utgångspunkten för
utvärderingen har varit den nuvarande samverkansöverenskommelsen. Ett antal
områden har lyfts fram för frågeställningarna i utvärderingen:
- Verksamhet och innehåll
- Samverkan
- Styrning och uppföljning
- Utveckling och framtid
Syftet har inte varit att genomföra en fullständig utvärdering. Detta dels på grund av
den begränsade tid som funnits till förfogande, dels utifrån uppdragets karaktär, som
syftar till att ta fram ett underlag inför arbetet med att revidera den nuvarande
samverkansöverenskommelsen. Utvärderingen har främst inriktats på att lyfta fram
uppgifter och erfarenheter från de personer som finns närmast verksamheten såsom
besökare, personal och styrgrupp. Rapporten belyser ett antal områden som är
viktiga att beakta i det kommande arbetet med framtagandet av en ny samverkansöverenskommelseför familjecentralsverksamhet mellan Borås Stad och Västra
Götalandsregionen.
I samband med Borås Stads omorganisation har ansvaret för familjecentralerna
flyttats till förskolenämnden. Målgruppen för familjecentralernas verksamhet faller
naturligt inom ramen för målgruppen för nämndens huvudarbetsuppgifter enligt
reglementet. Syftet med övergången till facknämnder är bland annat att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och har befogenheter och mandat förknippat med detta ansvar. Den nya organisationen ger bättre
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förutsättningar att styra, leda, följa upp och bedriva utvecklingsarbete utifrån målgruppens behov. I samband med budget 2017 har nämnden också fått ansvar för
samordningen av familjecentralerna. Kommunstyrelsen anser att inom ramen för
detta uppdrag ligger att tillsammans med Västra Götalandsregionen arbeta för en ny
samverkansöverenskommelse.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Översända utvärdering av familjecentraler i Borås 2016 till Förskolenämnden för fortsatt arbete.
§ 131
2017/KS0176 287
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Grundskolenämndens beslut angående förslag med begäran om att
prioritera utökning av duschbås i skolans idrottslokaler.
(2017/KS0176 287)

§ 132
2016/KS0137 532
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket, Varberg-Borås.
(2016/KS0137 532)

§ 133
2012/KS0204 403
Svar på motion av Tomas Ågren (MP): Uppdaterade klimatmål för
Borås Stad
Tomas Ågren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ska
Uppdatera mätunderlagen för sina egna verksamheters utsläpp av växthusgaser.
Minska sina egna verksamheters utsläpp av växthusgaser med minst 60 % till
och med år 2018, med utgångspunkt från de beräknade utsläppen år 2011.
Redovisa ett nettoupptag av växthusgaser från sin totala verksamhet.
Ta fram en programförklaring för hur Borås Stad ska lyckas uppnå ovan
nämnda mål för utsläpp/upptag av växthusgaser år 2018 och 2025.
Ta fram en programförklaring för hur Borås Stad ska öka kommunens albedo.
Påbörjar arbetet med att öka kommunens albedo.
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Motionen har varit remitterad till Miljönämnden, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder, Fristad bostäder,
Viskaforshem, Sandhults bostäder, Industribyggnader i Borås och Toarpshus.
Ett arbete med att öka Borås Stads albedo (ett mått på reflektionsförmåga) för att
motverka växthuseffekten måste ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoria.
En kontinuerlig uppdatering av miljömålen är positivt i takt med att tekniken på
miljöområdet förbättras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses därmed besvarad.
§ 134
2012/KS0206 107
Svar på motion av Nils-Åke Björklund (M): Miljövänliga framtida
tätortsbussar
Nils-Åke Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-22
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda framtida möjligheter med
batteridrivna bussar som laddas induktivt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska
nämnden.
Borås Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik antagit
Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås. I mål för kollektivtrafiken i Borås
2025 är ett mål Tyst och ren kollektivtrafik - Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant
i teknikutvecklingen och utnyttja den senaste tekniken för att reducera
kollektivtrafikens miljöbelastning.
Den tekniska utvecklingen inom persontransporter går mycket fort. Arbete i den
riktning som motionären föreslår pågår redan. Det finns flera olika exempel på
eldrivna bussar som nu är möjliga att använda i kollektivtrafiken. I Göteborgs finns
exempelvis en linje som drivs helt med el sedan fler år. Västtrafik har fått i uppdrag
att uppdrag från regionen att utreda och införa eldrift i befintliga avtal mellan 20162019. De planerar nu en ansökan till Klimatklivet angående laddinfrastruktur till
elbussar i Borås, som första stad i Västra Götaland utanför Göteborg.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-06

9 (11)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.

§ 135
2013/KS0793 220
Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström
(C): Inför en Trästadsstrategi i Borås
Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-12-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en Trästadsstrategi med
syfte att öka användningen av trä i byggandet.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en Träbyggnadsstrategi.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 136
2016/KS0799 459
Svar på remiss av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för
minskad nedskräpning
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på
nödvändiga förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella förebyggande
arbetet mot nedskräpning kan säkerställas. I uppdraget ingår också att utreda om
kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av
marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda
och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter
i naturmiljöer och utföra renhållning även inom sådana områden.
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Fritids- och
folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, samt Miljö- och konsumentnämnden, samt
Borås Energi och Miljö AB. Borås Borås TME AB har avstått från att yttra sig.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad är i huvudsak positiv till kommitténs förslag dock med följande kommentarer och synpunkter. Borås Stad anser
att brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även fimpar och snus. Det
nationellt förebyggande arbetet bör i större utsträckning kompletteras med lokalt
förebyggande arbete. Borås Stad anser att miljöpåverkande åtgärder som kan bli
föremål för miljöprövning passar bättre att inordnas i Miljöbalken, än i lagen med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Allmänt anser Borås Stad
är det positivt om kommuner och myndigheter i större utsträckning tar ansvar för
renhållning av naturmiljöer där allmänheten får färdas fritt Borås Stad anser att
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning är ett steg i
rätt riktning för att minska och åtgärda nedskräpning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Avge
bilagd skrivelse, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag med Annette Carlsons (M) tillägg.
§ 137
2017/KS0192 270
Bostadsbyggnadsprogram del 2, Handlingsplan 2017-2021
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram som
senare förlängdes till att gälla under 2017. Programmet ska aktualiseras varje mandatperiod av fullmäktige. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett dela
ansvar för bostadsförsörjningen. Till bostadsbyggnadsprogrammet finns en
handlingsplan som ska revideras årligen av Kommunstyrelsen. Ett förslag till
handlingsplan för åren 2017 – 2021 är upprättat.
Handlingsplanen redovisar bedömd omfattning av bostadsbyggandet, var det
kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform. Bedömningen gäller de projekt
som förväntas påbörjas under de angivna åren 2017-2021. Det innevarande året,
2017, har en högre säkerhet än de kommande årens prognoser eftersom de projekt
som redovisas är en bedömning. De projekt som påbörjades under 2016 eller
tidigare syns inte i denna handlingsplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna Handlingsplan för bostadsbyggande 2017–2021.
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Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2017

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-06, § 128
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Svalander (FP): Obligatoriskt
skolval till grundskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
För Liberalerna

För Moderaterna

Morgan Hjalmarsson

Annette Carlson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Svalander (FP): Obligatoriskt
skolval till grundskolan
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-1819 in-lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad inför obligatoriskt val av grundskola.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått
uppdraget att införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö.
Kommunstyrelsen påtalar att införandet av ett obligatoriskt skolval ställer krav
på att det finns ett tydligt ramverk och goda rutiner för hur skolvalet ska
hanteras. Elever och vårdnadshavare behöver också ges en tydlig information
om vad som gäller för skolvalet, samt vilka skolor de kan välja.
Idag finns information om grundskolorna på Borås Stads webb. Dels på
respektive skolas egen webbsida och dels i Jämförelsetjänsten.
Grundskolenämnden bör överväga om det behövs ytterligare information om
skolorna för att nå alla elever och vårdnadshavare.
Det behöver även klargöras hur nämnden ska agera om vårdnadshavare, trots
möjligheten att välja skola, av olika skäl väljer att inte göra det.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar uttryckt att det obligatoriska skolvalet
kan medföra ökade administrativa kostnader. Det kan även medföra ökade
kostnader för skolskjuts om fler elever väljer annan skola än den närliggande
och därmed kommer att omfattas av rätt till skolskjuts.
Kommunstyrelsen uppmanar Grundskolenämnden att noga följa hur
vårdnadshavare och elever väljer skola och om det i sin tur påverkar
kostnaderna för skolskjutsar utifrån Borås Stads regler för skolskjuts.
Nämnden bör även följa hur administrationen och eventuella kostnader
för denna, utvecklas relaterat till det obligatoriska skolvalet.

Vidare uppmanas Grundskolenämnden följa konsekvenserna sett till integration, resultatutveckling samt ha beredskap att förändra skolstrukturen
utifrån de val elever och föräldrar gör.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN
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Svar på motion av Anna Svalander (FP): Inför en
spetsutbildning i matematik på en av Borås
grundskolor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen.
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Kerstin Hermansson
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KU 3
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Svalander (FP): Inför en
spetsutbildning i matematik på en av Borås
grundskolor
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad startar en spetsutbildning i matematik på någon av
stadens grundskolor.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster
samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet
I Borås Stads budget 2015 finns det ett uppdrag att ”… ge möjlighet för
enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan
ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i vissa ämnen
genomföras”.
Stadsdelsnämnden Norr har angett att Borås Stad i samverkan med sex andra
kommuner och SKL tagit fram riktlinjer för hur vi ska arbeta med särskilt
begåvade elever. Detta har skett inom ramen för det matematikprojekt som
SKL drivit och Borås Stad medverkat i de senaste tre åren.
Fram till februari 2016 har Skolverket beviljat 25 spetsutbildningar i
grundskolan. Av Skolverkets webbsida framgår det under Villkor för
spetsutbildning, att Skolverket därefter inte fått i uppdrag att bevilja ytterligare
spetsutbildningar. Det innebär att det inte längre är möjligt för kommunerna,
att ansöka om att få starta spetsutbildning enligt regeringens förordning.
Enligt förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning, SFS 2011:355, har Skolverket även ett uppdrag att vartannat år, med
start 2017 och fram till 2025, lämna en utvärdering av försöksverksamheten
med spetsutbildningar till Regeringskansliet.

Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått
uppdraget att inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala
högstadieskolorna.
Då det inte längre är möjligt att söka till den nationella försöksverksamheten
med riksrekryterande spetsutbildning, anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden bör organisera utbildningen i enlighet med tillämpliga delar i
förordningen om försöksverksamhet.
Det är viktigt att det är tydligt gentemot elever och vårdnadshavare vilka
förutsättningar som gäller för spetsutbildningen, inklusive att det är en lokal
variant av spetsutbildning, som inte följs upp av Skolverket. Med hänsyn till
detta anser Kommunstyrelsen, att det är lämpligt att endast elever som är
folkbokförda i Borås Kommun antas till spetsutbildningen.
Spetsutbildningen ska, enligt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden,
bedrivas på någon av de skolor som har årskurs 7 -9. Det medför att aktuell
skola måste ges möjlighet att undanta ett antal platser från det obligatoriska
skolvalet. Utöver detta ser Kommunstyrelsen gärna att nämnden lokaliserar
spetsutbildningen till någon av de skolor där det finns elever från områden
med olika socioekonomiska förutsättningar.
Införandet av spetsutbildning förutsätter, enligt förordningen, samarbete med
en gymnasieskola, som har utbildning i de ämnen som spetsutbildningen är
riktad mot. Kommunstyrelsen anser därför att Grundskolenämnden och
Gymnasie- och Vuxen-utbildningsnämnden bör samverka om utbildningen, då
eleverna enligt bestämmelserna i förordningen, kan läsa gymnasiekurser i det
ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot och även få betyg i
ämnet. Kommunstyrelsen förutsätter även att nämnderna fortlöpande tar del
av Skolverkets utvärderingar.
Sammanfattningsvis är det Kommunstyrelsens mening att en spetsutbildning i
matematik på en av Borås Stads högstadieskolor kommer att stärka den
kommunala skolans konkurrenskraft och bidra till förverkligandet av
Bildningsstaden Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen.
KOMMUNSTYRELSEN
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SP 5

ALTERNATIV SKRIVELSE

Borås Stads remissyttrande över Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
I anledning av remiss daterad den 14 december 2016, där Borås Stad har
erbjudits möjligheten att avge synpunkter, avseende rubricerad remiss
inkommer Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av
ärendet har yttrande inhämtas från Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska
nämnden, samt Miljö- och konsument-nämnden, samt Borås Energi och Miljö
AB. Borås Borås TME AB har avstått från att yttra sig.
Sammanfattning
Borås Stad är i huvudsak positiv till kommitténs förslag dock med följande
kommentarer och synpunkter.
Borås Stad anser att brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även
fimpar och snus. I Borås genomförs sedan 2012 skräpmätning årligen och det
skräp som utgör det största problemet är just fimpar och snus. Samtliga andra
skräptyper minskar år för år medan problemet med fimpar och snus fortsätter
öka. I skräpmätningen 2016 utgjorde fimpar och snus ca 70 % av den totala
nedskräpningen. Nedskräpningsboten bör användas så konstruktivt som
möjligt, vilket innebär att personen som ertappats med att skräpa ner blir
tillsagd och får en möjlighet att handla rätt innan vederbörande får en bot.
Risken att lagföras för nedskräpning bedöms vara marginell. Möjligheterna att
nå såväl signalvärde som allmänpreventiv inverkan förutsätter samtidigt att
lagstiftningen tillämpas i större utsträckning än idag. Att först behöva ta fram
underlag kring cigarettfimpars skada på miljön för att kunna motivera
sanktioner, anser Borås Stad är omotiverat, då denna koppling inte görs kring
annat skräp som redan har straffsanktioner. Borås Energi och Miljö AB deltar i
”Borås rent och Snyggt” och bolaget framför mycket tydligt ett önskemål om
att cigarettfimpar och snuspåsar inte längre ska betraktas som ”ringa
nedskräpning”. (Bolagets sorteringsguide informerar om att snus och
cigarettfimpar ska hanteras som brännbart hushållsavfall, i vit påse som samlas
in.) För att poängtera att nedskräpning med fimpar och snus är oacceptabelt,
eftersom det påverkar miljön för samtliga, människor och djur i det offentliga
rummet, så bör nedskräpning med cigaretter och snus kunna botbeläggas såväl
som övrig nedskräpning.

Det nationellt förebyggande arbetet bör i större utsträckning kompletteras med
lokalt förebyggande arbete. Det är i människors vardag som vi kan skapa
förändring. Det krävs både förutsättningar att göra rätt för sig, ökad kunskap
och motivation att minska nedskräpningen och bidra till en bättre miljö. Det
innebär att de nationella aktörerna behöver samarbeta med kommuner ännu
mer för att hitta lösningarna på lokal nivå, till exempel till återvinningsstationer
beroende av de boendes förutsättningar att transportera sig med bil eller till
fots. Större resurser också behöver läggas på attityd- och beteendefrågor så att
mindre skräp hamnar på fel ställe. Det behövs ett mer offensivt arbete på
nationell nivå. Nedskräpningen pågår här och nu och då är det allt för
defensivt att hänvisa till pågående diskussioner i EU om producentansvar för
finansiering av nedskräpningsförebyggande information. Nedskräpningen
innebär stora kostnader för kommunerna. Allt större resurser läggs på att städa
efter nedskräparna.
Borås Stad anser att miljöpåverkande åtgärder som kan bli föremål för
miljöprövning passar bättre att inordnas i Miljöbalken, än i lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Eventuella förändringar av
lagstiftning kräver en samordning med övrig lagstiftning såsom Miljöbalken,
Plan- och bygglagen, Renhållnings-lag och Väglag. Sistnämnda lagstiftning
syftar precis som gaturenhållningslagen till att förebygga olägenheter för
människors hälsa vad avser renhållning inom vägområde. Borås Stad efterlyser
också en lösning av problem med tillfälliga otillåtna skyltar som sätts upp
utmed det kommunala vägnätet, vilka bidrar till nedskräpning, är förfulande
och påverkar trafiksäkerheten på ett negativt sätt. Kommunala väghållare
behöver en möjlighet att agera på ett effektivare sätt än idag.
Allmänt anser Borås Stad är det positivt om kommuner och myndigheter i
större utsträckning tar ansvar för renhållning av naturmiljöer där allmänheten
får färdas fritt. I Borås har Miljöförvaltningen och Borås Energi och Miljö AB
skapat rutiner för hur nedskräpning ska hanteras beträffande nedskräpning på
naturmark där allmänheten har tillträde eller insyn till och där fastighetsägaren
inte har gjort sig skyldig till nedskräpningen. Borås Energi och Miljö har enligt
rutinerna ansvar för uppstädning av naturmark. Detta gäller både
kommunalägd mark och privatägd mark, där kommunen bekostar städningen,
dock utförs ingen bortforsling av övergivna fordonsvrak i naturmark på
kommunens bekostnad. Övergivna bilar är ett problem, särskilt som de ofta
blir stående en längre period utan åtgärd. Det saknas möjlighet i lagstiftningen
att på ett enkelt sätt bortforsla övergivna fordon och därefter hantera
kostnadsfrågan. Borås Stad vill poängtera vikten av att det är enkelt och kan gå
snabbt för kommunen eller annan fastighetsägare att bli av med fordonsvrak.
Samverkansgruppen Borås Rent och Snyggt finns för att skapa en renare och
tryggare miljö i Borås.

Ur ekologiskt perspektiv innebär Naturvårdsverkets förslag enbart positiva
effekter på möjligheter att motverka skada på växt- och djurliv och naturmiljö i
övrigt.
Ur ekonomiskt perspektiv kan i vissa fall Naturvårdsvekets förslag bl a
innebära ökade kostnader för kommunen då det medför en tydligare
gränsdragning och att kommunen får utökat ansvar för att åtgärda nedskräpade
ytor. Om Naturvårdsverkets förslag tex innebär att bortforsling av fordonsvrak
ska innefattas av kommunens renhållningsansvar, ger detta i sin tur en ökad
kostnad för kommunen.
Ur socialt perspektiv kan Naturvårdsverkets förslag bl a bidra till en känsla av
ökad trygghet som gynnar alla, men företrädesvis tjejer, vilka oftare upplever
en känsla av upplevd otrygghet. Nedskräpade områden bidrar ofta till att
orsaka ytterligare nedskräpning och skadegörelse. Ett aktivt arbete med att
skapa renare miljöer bidrar till ökad trivsel.
Borås Stad anser att Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad
nedskräpning är ett steg i rätt riktning för att minska och åtgärda nedskräpning.
KOMMUNSTYRELSEN

