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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.
§ 265
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Morgan
Hjalmarsson (L) som ersättare.
§ 266
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.10–15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 267
2017/KS0298 101 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2017. (2017/KS0298 101)

b)

Tack från Marks kommun. (2017/KS0373 109)

§ 268
2017/KS0166 007
Revisionsrapport - Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem
Stadsrevisionen har granskat om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad lever upp till
lokala och nationella beslut om styrning, ledning och tillsyn. Granskningen har
genomförts parallellt och med liknande revisionsfrågor som granskningen av
Förskola och pedagogisk omsorg.
Andra revisorsgruppen bedömer att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
såväl kommunala som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande
författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver
Grundskolenämnden säkerställa att kompetensförsörjningen i förskoleklasser och
fritidshem följer Kommunfullmäktiges intentioner.
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Kommunstyrelsen fick i budget 2015 uppdraget att: ”En översyn av ersättningen till
friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna
ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den
kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en
översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.”
Arbetet pågår och samråd har skett med fristående skolorna. Detta samordnas nu
med den nya Grundskolenämnden som kommer att fördela resurser till sina enheter.
Avsikten är att de nya ersättningarna ska gälla fr.o.m. ht 2017 eller senast från
budgetåret 2018.
När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar
Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna
kompletteras med t ex kvantitativa nyckeltal gällande förskollärare/fritidspedagog per
avdelning, gruppernas storlek och sammansättning på de olika enheterna. Men detta
kräver att de uppgifter som används också är kvalitetssäkrade och att det tydligt
framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att den
statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är
särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden tagit till sig av kritiken
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att
göra förbättringar i verksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen.
§ 269
2017/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m. oktober
månad 2016 avgivna motioner och interpellationer
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och
interpellationer t.o.m. oktober månad.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
Vid kommande redovisningar ska avskrivna motioner och interpellationer beskrivas
under beslutsatsen.
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Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
Vid kommande redovisningar ska avskrivna motioner och interpellationer beskrivas under
beslutsatsen.
§ 270
2017/KS0326 007
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2017
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
§ 271
2017/KS0351 002
Attestregler Kommunstyrelsen
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut om intern kontrollplan för 2017 ska
styrelsen besluta om attestregler årligen, för att säkerställa ändamålsenlighet och god
intern kontroll. Den interna kontrollen stärks härmed, då Kommunstyrelsen inte
tidigare beslutat om attestreglerna.
Attestreglerna reglerar rätten att attestera, d v s intyga och godkänna riktigheten av
en kostnad eller utbetalning. De reglerar inte delegationsrätten, d v s överlåtelse av
beslutsrätten.
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I framtaget förslag föreslås att attesträtten begränsas i olika beloppsnivåer. Förslaget
innebär skärpta attestregler. I befintliga regler har alla avdelningschefer rätt att
attestera med obegränsad beloppsnivå inom sitt ansvarsområde. Införandet av olika
beloppsgränser innebär en stärkt intern kontroll genom att attesträtten flyttas
upp till nästa chefsled vid överskridande av en beloppsnivå. Obegränsad attestnivå
behålls enbart för förvaltningschefen. Införandet av beloppsnivåer ligger även i linje
med stadsrevisionens rekommendation. Liksom tidigare gäller att en chef inte ska
attestera ”sina egna” kostnader, utan dessa ska attesteras av dennes chef oavsett
beloppsnivå.
Föreslagna attestregler säkerställer, liksom tidigare, en tvåhandsprincip – d v s att
minst två personer alltid granskar en faktura.
Föreslagna attestnivåer är:
• 1 kr: Verksamhetsnära kontrollfunktion
• 50 000 kr: Annan chef
• 100 000 kr: T ex enhetschef
• 500 000 kr: T ex avdelningschef
• Obegränsad: Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att aktuellt namnteckningsprov finns upprättat för de
med attesträtt över 1 krona.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Attestregler för Kommunstyrelsen godkänns.
§ 272
2017/KS0354 108
Begäran om formell och ekonomisk upprättelse
En tidigare anställd i kommunen, har begärt att få en formell och ekonomisk
upprättelse för felaktig lönesättning av honom under flera år och för att
lönesättningsprocessen inte har skett enligt gällande regelverk.
Stadsjuristen har i promemoria gått igenom den anställdes krav och vilka regler som
gäller. Slutsatsen är att det inte finns någon grund för att utge skadestånd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen avslår krav på skadestånd.
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§ 273
2017/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 mars-16 april
2017 (ärendenummer 113, 120, 125-126, 129-142, 144-152, 154-193, 195-202, 204226, 228-239, 241-242 och 244-252/2017).
§ 274
2016/KS0538 020
Kompletterande anvisningar Personal- och kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen behandlade den 2 maj 2017 initiativärendet ”Kompetensförsörjning - ta tillvara äldres kunskap och rutin”. Kommunstyrelsen beslutade att ge
personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna för Personal- och
kompetensförsörjningsplanen och därefter fastställs dessa i Kommunstyrelsen.
I initiativärendet pekas redan på möjligheten att arbeta 80 % med 90 % lön och
100 % pensionsavsättning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämnderna ska i arbetet med Personal- och kompetensförsörjningsplanen särskilt beakta och
redovisa möjligheter att behålla äldre medarbetare. I den mån nämnderna redan gör insatser för
detta ska de framgå i planen.
§ 275
2017/KS0025 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 1
mars 2017. (2017/KS0025 103)

b)

Centrala pensionsrådets protokoll från sammanträdet den 1 mars 2017.
(2017/KS0026 103-

c)

Representation i Centrala Pensionsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. (2014/KS0642 103)

d)

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
(2016/KS0496 700)
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§ 276
2017/KS0321 291
Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående situationen i
grundskolan
Morgan Hjalmarsson (L) och Anna Svalander (L) har i ett initiativärende till
Kommunstyrelsen föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar att: vid alla
Kommunstyrelsen sammanträden under 2017 ska situationen i grundskolan vara en
stående punkt och ansvarigt kommunalråd samt ordföranden i Grundskolenämnden
ska avrapportera till Kommunstyrelsen.
Generellt sett anser Kommunstyrelsen, att nämndernas redovisning av olika resultat
och åtgärder, så långt som möjligt ska ingå i de ordinarie rapporteringar som görs till
Kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Dock kan det i specifika ärenden vara
rimligt att Kommunstyrelsen, relaterat till uppsiktsplikten, följer nämnders arbete i
särskild ordning. Det kan som i detta ärende, handla om nämndernas arbete med att
åtgärda allvarliga brister, som uppmärksammats vid tillsyn eller på annat sätt, i Borås
Stads olika verksamheter.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Grundskolenämnden lämnar en sammanfattning av de redovisningarna nämnden får,
vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni, 21 augusti samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta
åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till
dess att inspektionen är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Grundskolenämnden via
nämndens ordförande eller ansvarigt kommunalråd lämnar en sammanfattning av de
redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni, 21
augusti, 18 september samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta
åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till
dess att inspektionen är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats, se
bilaga.
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Grundskolenämnden via nämndens ordförande eller ansvarigt kommunalråd lämnar en
sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni,
21 augusti, 18 september samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta åtgärder till
Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen är
avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
§ 277
2017/KS0291 609
Remissvar: Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid
placering i kommunala skolor
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.
Grundskoleförvaltningen har berett ärendet och lämnat yttrande till Kommunstyrelsen. Nämndens presidie har ställt sig bakom förvaltningens yttrande.
I promemorian föreslås att det införs en möjlighet för vissa kommuner att göra
undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor.
Syftet är att motverka konsekvenserna av boendesegrationen mot bakgrund av att
antalet elever i svenska skolväsendet ökat stort under senare år. Möjligheten till
undantag från närhetsprincipen ska vara begränsad till en viss andel av platserna – en
särskild kvot – vid en eller flera av kommunens skolenheter. Platserna inom en
särskild kvot ska fördelas till elever vars vårdnadshavare önskar skolplacering vid
aktuell skolenhet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Tillstyrka remissen Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala
skolor. Översända yttrandet till Utbildningsdepartement.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Avstyrka remissförslaget ”Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i
kommunala skolor” i enlighet med eget förslag.
Översända yttrandet till Utbildningsdepartement, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Annette Carlsons (M) 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 Annette Carlsons (M) 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 Björn Qvarnström (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):
Tillstyrka remissen Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor.
Översända yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD)
och Björn Qvarnström (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD).
§ 278
2017/KS0315 779
Remiss av promemorian - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Socialdepartementet har översänt rubricerat betänkande för yttrande.
Borås Stad är positiv till förslaget om ändrade övergångsbestämmelser.
Borås Stad kommenterade i sitt remissyttrande 15 juni 2015 över Trygg och effektiv
utskrivning från sluten vård - betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen
(SOU 2015:20) att det blir en stor förändring inom psykiatrin att gå från 30 dagar till
tre dagar, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde, då insatser ska
planeras och verkställas på så kort tid. Bedöma och planera insatser för personer med
psykisk ohälsa på så kort tid kan innebära svårigheter då det kan krävas flera dagar
för att säkra upp rätt bemanning.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Översända remissvaret till Socialdepartementet.
§ 279
2017/KS0381 860
Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Kulturnämnden beslutade 2017-02-02 att sända förslag på Kultur- och
Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till kommunens förvaltningar och bolag.
Kulturnämnden har gjort några förändringar i texten efter inkomna synpunkter från
remissinstanserna. Andra tillägg är, förutom barn och unga och personer med
funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska, är att nationella
minoriteter är särskilt angelägna att nå, att Kulturhuset som samlande begrepp för
verksamheterna i huset också ska utgöra ett av fokusområdena samt att även nya och
oväntade kulturarenor är viktiga förutsättningar/metoder för att tillgängliggöra
kultur.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kultur- och biblioteksprogrammet fastställs att gälla till
och med 2018.
Kommunalrådet Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslås besluta
att med följande ändringar (överstreckad text stryks) godkänna förslag till Kulturoch Biblioteksprogram 2017-2018 i enlighet med framförda tillägg och justeringar
samt översända programmet till Kommunfullmäktige för beslut, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag och
dels till Björn Qvarnströms (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons (MP) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Björn Qvarnströms (SD) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Malin 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 Björn Qvarnström (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kultur- och biblioteksprogrammet fastställs att gälla till och med 2018.
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse.
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 280
2017/KS0344 738
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt.
Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande
Samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan
länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är Regionservice
genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Godkänna samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel för perioden den 1 oktober
2017– 30 september 2020.
§ 281
2017/KS0379 600
Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter
Ett förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:142) om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet har utarbetats inom
Skolverket. Borås Stad är en av de remissinstanserna beretts tillfälle att yttra sig över
förslaget.
Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen lämnat
yttrande till Kommunstyrelsen. Nämnderna har, på grund av den korta remisstiden,
inte kunnat behandla förvaltningarnas yttrande, men respektive nämnds presidie har
tagit del av förvaltningarnas yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Tillstyrka remissen Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om
uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet.
Översända yttrandet till Skolverket.
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I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
§ 282
2017/KS0392 272
Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-12 att avstycka och försälja arrendetomterna
vid Hälasjön. Detta kunde ske först efter en ändring av områdesbestämmelserna.
Ändringen vann laga kraft den 2013-11-13. Området bestod från början av 37 st.
tomter varav ett flertal sålts och 9 st. kvarstår i kommunens ägo.
Försäljningspriserna som gällde mellan år 2014-2016 bygger på en klassificering av
arrendetomterna bl.a. utifrån närhet till Hälasjön. Nu när tomterna har avstyckats har
de åsatts taxeringsvärden, vilka bl.a. beräknas fram utifrån fastigheternas lägen.
Förslaget till prissättning för friköp av arrendetomterna för år 2017-2018 bygger på
2016-års marktaxeringsvärde och är 80 % av marktaxeringsvärdet för fritidshus. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar att för tiden 2014-2016 har en
prisökning av fritidshus på ca 15 % skett. Denna värderingsprincip är densamma som
används för prissättning vid friköp av småhus och fritidshus med tomträtt och inom
vissa arrendeområden.
För 2017-års försäljningspris torde det vara skäligt att för fritidshustomter använda
80 % av 2016-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 15 % från
2014, vilket är året då taxeringsvärdet för 2016 sattes för fastigheterna. Uträkning av
de nya priserna finns i bifogad bilaga. Försäljningspriserna är avsedda att gälla under
2017 t.o.m. 2018-12-31 och ska därefter räknas upp och justeras enligt samma
princip som ovan inför år 2019. Försäljningspriserna är föreslagna till:
Viared 16:53
Viared 16:56
Viared 16:57
Viared 16:58
Viared 16:59
Viared 16:68
Viared 16:67
Viared 16:70
Viared 16:86

357 000 kronor
365 200 kronor
363 400 kronor
343 200 kronor
355 100 kronor
614 600 kronor
231 800 kronor
336 700 kronor
270 500 kronor
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Fastställa försäljningspriserna för friköp av arrendetomter vid Hälasjön till ovan an
givna principer och priser.
§ 283
2016/KS0153 269
Markanvisning av fastigheten Horngäddan 8 på Brodal
Specialfastigheter Sverige AB har anhållit om markanvisning för byggnation av
rättscentrum för samlad polisiär verksamhet; Polismyndigheten, Kriminalvården,
Domstolsväsendet och Åklagarrmyndigheten, inom fastigheten Horngäddan 8 på
Brodal. Markanvisningsavtal har träffats med Specialfastigheter Sverige AB som
innebär att bolaget fram till 2018-12-31 har ensamrätt om att förhandla med
kommunen om förvärv av Horngäddan 8 och övriga villkor avseende exploateringen.
Kommunen och bolaget ska även tillsammans verka för att grannfastigheten
Horngäddan 9 förvärvas och införlivas i området. Kommunen och bolaget ska också
gemensamt verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas och vinner laga
kraft. Bolaget är medveten om att i Trafikverkets lokaliseringsutredning ”BollebygdBorås, en del av Götalandsbanan” ligger området inom utredningskorridorer för
Götalandsbanan. Områdets markanvändning kan därför komma att påverkas.
Tidpunkt för besked om trafikkorridorer kan idag inte anges.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen godkänner markanvisningsavtal med Specialfastigheter Sverige AB som fram till den
31 december 2018 ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av Horngäddan
8 och övriga villkor avseende exploateringen.
§ 284
2017/KS0104 269
Markanvisningsansökan för del av Torpa-Sjöbo 2:1
Hemhagen Fastigheter AB har ansökt om en markanvisning av cirka 45 000 m2 av
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1. Dialogen om eventuell markanvisning har förts sedan
2016 vilket efter bolagsombildningar nu resulterat i Hemhagen Fastigheter AB:s
ansökan. Området är idag planlagt som allmän platsmark park, men kommer
eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus men
detaljplanearbetet får även visa på möjligheten med visst inslag av rad-/par- eller
kedjehus. Möjligheten till vård- och omsorgsboende såväl som förskola ska
även det beaktas i planarbetet. Bostäderna ska upplåtas huvudsakligen med hyresrätt
men inslag av bostadsrätter kan förekomma. För rad-/par- eller kedjehusen kan även
äganderätt bli aktuellt. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo
är beläget mellan Sjöstensgatan och Björkhemsgatan i nord- sydlig riktning och
mellan Fristadsvägen och järnvägen i öst- västlig riktning. Uppskattningsvis kommer
mellan 200 och 500 lägenheter att kunna byggas.
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Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-05-31, har
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor
avseende exploatering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att planlägga del av Torpa-Sjöbo 2:1
för bostadsbebyggelse.
§ 285
2017/KS0376 253
Försäljning av del av fastigheten Sandared 1:111 i Sandared
De blivande ägarna till fastigheten Sandared 1:624 har begärt att få köpa ett
markområde av kommunens fastighet Sandared 1:111. Markområdet angränsar inte
till annan kommunägd mark, utan utgör en liten solitär, som härmed föreslås säljas
till intilliggande bostadsfastighet Sandared 1:624. Marken kommer genom fastighetsreglering att överföras till Sandared 1:624. En preliminär överenskommelse om
fastighetsreglering har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 450 m² av
fastigheten Sandared 1:111 för en köpeskilling om 250 000 kronor. Köparna betalar
erforderlig fastighetsbildning. Betalning och tillträde sker efter beslut i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 450 m² av fastigheten Sandared 1:111 för 250 000 kronor till blivande
ägarna av fastigheten Sandared 1:624.
§ 286
2017/KS0008 049
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-04-30 (2017/KS0008 049)

§ 287
2017/KS0237 107
Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2016 på + 7,0 miljoner kronor,
jämfört med + 1,8 miljoner kronor för 2015. Förbundets egna kapital var vid
årsskiftet 42,5 mnkr, balansomslutningen 131,8 miljoner kronor och soliditeten 32 %
(f å 29 %). Borås Stads driftbidrag 2016 till förbundet var 76,1 miljoner kronor (f å
73,1).
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Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men
konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra måluppföljningen fortsätter. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2016 för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 288
2017/KS0238 107
Årsredovisning 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsåret 2016.
Resultatet för 2016 redovisas till 2 604 000 kronor jämfört med 56 000 kronor för
2015. Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 7 775 000 kronor, balansomslutningen till 63 859 000 kronor och soliditeten till 12 % (f å 9 %). Borås Stads
bidrag till förbundet 2016 var 14 700 000 kronor (f å 14 400 000 kronor).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Malin Carlsson (S) och Tom Andersson (MP) i handläggning och
beslut i ärendet.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Oliver Öberg (M)
För Morgan Hjalmarsson (L) tjänstgör Anna Svalander (L)
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Therése Björklund (MP).

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-05-15

16 (23)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Yvonne Persson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvars frihet för verksamhetsåret 2016.
§ 289
2017/KS0226 340
Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö
AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med förslag på nya allmänna bestämmelser
för användande av Borås Energi och Miljö AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), för beslut i Kommunfullmäktige. ABVA reglerar förhållandet
mellan VA-kunden inom verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna
anläggningen. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 23 får kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av den allmänna VA anläggningen.
Nuvarande ABVA är från 2011 och i behov av förtydliganden. Syftet med föreslagna
förändringar är att ABVA ska bli tydligare och mer beskrivande för både bolagets
personal och för kunderna. Förslaget utgår från den branschmall som Svenskt Vatten
tagit fram, publikation P94, kompletterat med goda exempel från andra kommuners
ABVA.
Utöver en generell omdisposition av dokumentet föreslås förändringar inom områdena VA-installation, förbindelsepunkter, inkoppling till allmän anläggning, tryckavloppsystem, användning av den allmänna dricksvattenanläggningen samt användningen av den allmänna avloppsanläggningen. Dessutom tillkommer övriga
bestämmelser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Upprättat förslag till ny ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och
Miljö AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning, antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2017,
varvid nuvarande allmänna bestämmelser upphör att gälla.
§ 290
2017/KS0382 135
Tolkförmedling Väst; Årsredovisning och revisionsberättelse 2016
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 7 april 2017 årsredovisning 2016
och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
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Resultatet för 2016 redovisas till + 2 344 000 kronor jämfört med + 5 227 000
kronor för 2015. Det egna kapitalet uppgår till 24 081 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta
ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst samt beviljas
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
§ 291
2017/KS0372 706
Information om ersättningsnivå under 2017 för hemtjänst och
hemsjukvård vid vistelse i annan kommun
VästKoms styrelse beslutade den 14 mars 2017 om att rekommendera kommunerna i
länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2017 för hemtjänst vid
tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.
Ersättningsnivån för 2017 rekommenderas till 391 kr /timma för biståndsbedömd
hemtjänst. För sjukvård som utgår från distriktsköterskebeslut och behandling som
beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast rekommenderas 585 kr/timma och för
behandling som beslutats av fysioterapeut/arbetsterapeut till 610 kr/timma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Borås Stad antar VästKoms rekommendation och översänder beslutet till Vård- och äldrenämnden
samt Sociala omsorgnämnden.
§ 292
2016/KS0077 041
Nämndbudget 2017 – Komplettering
Kommunstyrelsen beslutade den 20 mars 2017 att godkänna nämndernas budgetar
för 2017 med undantag för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden.
I båda dessa nämnders budgetar saknades redovisning av hur Kommunfullmäktiges
uppdrag kommer att genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även Indikatorerna.
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De aktuella nämnderna har nu kompletterat sina budgetförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndbudget 2017 för Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden
godkänns.
I beslutet deltar inte Björn Qvarnström (SD)
§ 293
2014/KS0662 612
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Boråsvalet). Utreda möjligheten
att inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar liknande den
idrottsskola som redan finns för barn
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Fritids- och
folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en ”pröva på”
verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Ungdomsrådet
som båda tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet är mycket positiva till en ”prova på”-verksamhet, liknande idrottsskola, för tonåringar. En sådan verksamhet ger möjlighet till deltagarna att känna lagkänsla utan att vara bundna till en viss sport. Ungdomsrådet tycker också att det är
bra att ha möjlighet att prova på en sport utan att behöva bli medlem och att det är
positivt att prova på en ny sport tillsammans med många andra som är nybörjare.
Fritids- och folkhälsonämnden delar Kerstin Koivisto inställning att det ur
folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för både kropp och själ. Därför
kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen att stimulera till ett ökat samarbete med
föreningar som bedriver en bred ungdomsverksamhet för att få igång någon form av
prova-på-verksamhet för tonåringar. Nämnden ser alltså positivt på motionen och
ger förvaltningen i uppdrag att stimulera till ökad samverkan med och mellan
föreningar som bedriver en bred ungdomsverksamhet inriktat på tonåringar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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§ 294
2016/KS0393 616
Svar på motion av Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L):
Företagande för nyanlända - en möjlighet redan under SFI
Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 april 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att former för en kurs i hur man startar eget företag i Sverige
utreds av Utbildningsnämnden (nu Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden), och
att nämnden därefter erbjuder en sådan kurs för elever som studerar på SFI. Olika
förslag på kursinnehåll lyfts i motionen, såsom språkkunskaper inriktade mot
”företagarspråk”, arbetsmarknadsregelverk, skatter, affärsplaner med mera.
Motionen har varit remitterad till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.
Nämnden tillstyrker motionen.
I budget 2017 är följande uppdrag ställt till nämnden: ”Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man
startar eget företag i Sverige för de elever som studerar på SFI”. Motionens intentioner finns alltså fångade i ett budgetuppdrag, vilket också nämnden kommenterar i
sitt remissvar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 295
2017/KS0328 107
AB Sandhultsbostäder; Nybyggnation för Räveskalla 1:25, Sjömarken
AB Sandhultsbostäder avser att uppföra 60 lägenheter på Göteborgsvägen 18 i
Sjömarken, på tomten Räveskalla 1:25. I enlighet med bolagsordningen bereds
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.
Bolaget köpte redan 2006 rubricerad fastighet med avsikt att bebygga den med
bostadslägenheter. Detaljplan vann laga kraft i juni 2016. Därefter har bolaget
projekterat etapp 1 för en nybyggnation av 60 lägenheter där bygglov erhållits. Etapp
2 ger en framtida möjlighet att bygga ytterligare cirka 40 lägenheter.
Bolaget har lyft nyproduktionsplanerna i sin budget både 2016 och 2017, samt i övrig
ägardialog med ägaren. Bolagets styrelse beslutade den 31 oktober 2016 att uppdra åt
VD att fortsätta projekteringen. Under 2017 har upphandling genomförts och
tilldelningsprocessen pågår. Bolaget avser fatta beslut om investeringen under våren
2017, med byggstart så snart Kommunfullmäktige tagit ställning. Etapp 1 planeras
färdigställt i slutet av 2018.
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Investeringen bedöms till största delen lånefinansieras.
Föreslagen nybyggnation på Räveskalla 1:25 ligger i linje med AB Sandhultsbostäders
uppdrag enligt ägardirektivet, att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för
Borås Stad att få fram fler bostäder, och föreslagen investering ger ett betydande
tillskott i Sjömarken.
Kommunstyrelsens ställningstagande av AB Sandhultsbostäders föreslagna
nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt.
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet, utan förutsätter att
bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa.
AB Sandhultsbostäder har i budget sedan tidigare beviljats 30 mnkr i limit för
projektet. I enlighet med bolagets ansökan föreslår Kommunstyrelsen att bolagets
limit hos internbanken höjs med ytterligare 30 miljoner kronor för 2017.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation på Räveskalla 1:25 ska
fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka
60 lägenheter på Räveskalla 1:25, Göteborgsvägen 18 i Sjömarken godkänns.
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta åvilar
bolaget.
Vidare att Kommunstyrelsen för egen del beslutar: AB Sandhultsbostäders limit
hos internbanken höjs med 30 miljoner kronor för 2017.
Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: att ej justera AB Sandhultsbostäders limit hos internbanken med 30 miljoner
kronor för 2017 samt att ge Samhällsbyggnadsnämnden och AB Sandhultsbostäder i
uppdrag att utreda möjligheten att använda området till en ny förskola kombinerat
med villatomter eller rad/parhus, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Björn
Qvarnströms (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Ulf Olssons
(S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Björn Qvarnströms (SD) yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Malin 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 Björn Qvarnström (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka 60 lägenheter på Räveskalla 1:25,
Göteborgsvägen 18 i Sjömarken godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till
investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
AB Sandhultsbostäders limit hos internbanken höjs med 30 miljoner kronor för 2017.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 296
2017/KS0324 107
Erbjudande - Förvärv av aktier i Inera AB
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex
från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ida Legnemark (V) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Lennart Andreasson (V).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.
§ 297
2017/KS0342 107
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Årsredovisning för Västtrafik 2016. (2017/KS0342 107)

§ 298
2016/KS0530 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2,
ny förskola i Gånghester
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester,
samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål.
Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna utmed Stenhuggargatan vid
Kransmossens friluftsområde. Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600
kvadratmeter, varav omkring 10 500 kvadratmeter har fått användningen
skola/förskola. Den mark som planläggs för skoländamål ägs av Borås Stad.
Fastigheten Hulta 4:28 planläggs för bostadsändamål och är privatägd.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 299
2016/KS0765 407
Angående handläggning av bygglov och strandskyddsärende,
Mjöshult 1:12 i Bredared
I ett ärende om handläggning av bygglov och strandskydd vill den sökande att
kommunen betalar tillbaka 5 340 kronor, som de betalt i ansökningsavgift för
strandskyddsdispens.
Ett förslag till svar har utarbetats. Avgiften följer den taxa som Kommunfullmäktige
har beslutat och konstaterar därmed att någon återbetalning av hela eller delar av
avgiften är därför inte möjlig. Inget har framkommit som tyder på att det finns
strukturella handläggningsfel vid hanteringen av bygglovsfrågor där även frågan om
strandskyddsdispens för sökt åtgärd kan vara aktuell. Kommunstyrelsen har inte
uppfattat skrivelsen som en begäran om skadestånd, utan en förfrågan och den har
därför behandlats som en sådan förfrågan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.
Vid protokollet

Göran Björklund
Justeras

Ulf Olsson (S)
ordförande § 265-287, 289-299

Yvonne Persson (S)
ordförande § 288

Anna Svalander (L)
justerare § 288

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 juni 2017

Göran Björklund
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Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående
situationen i grundskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Grundskolenämnden via nämndens ordförande eller ansvarigt kommunalråd
lämnar en sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens
sammanträden 19 juni, 21 augusti, 18 september samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta åtgärder till
Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen
är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:

− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående situationen i
grundskolan
Morgan Hjalmarsson,(L) och Anna Svalander (L) har lämnat rubricerat
initiativ- ärende. I ärendet föreslås att Kommunstyrelsen ska besluta att: - Vid
alla Kommunstyrelsens sammanträden under 2017 ska situationen i
grundskolan vara en stående punkt och ansvarigt kommunalråd samt
ordföranden i Grundskolenämnden ska avrapportera till Kommunstyrelsen.
Fakta i ärendet
Avseende den nu aktuella tillsynen har Skolinspektionen granskat 19 av Borås
Stads grundskoleenheter.1 Kritik av mer allvarlig art, d v s föreläggande vid
vite, har riktats mot 11 av de granskade enheterna. Tre enheter har fått
anmärkning eller föreläggande och tre enheter har inte fått någon kritik alls.
Grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har fått ett fåtal
förelägganden.
På huvudmannanivå har Borås Stad fått två förelägganden för fritidshem, två
för grundskolan, ett för gymnasieskolan samt ett för grundsärskolan.
Skolinspektionen har begärt redovisning av åtgärder vid olika tidpunkter,
beroende på när respektive skola har granskats. Skolinspektionen fattar
därefter beslut avseende respektive enhets redovisning av åtgärder. Tidpunkten
för de enskilda skolornas redovisning till Skolinspektionen sträcker sig från 2
februari och fram till 29 september 2017.
Kommunstyrelsen har behandlat Skolinspektionens huvudmannarapporter 18
april och har där beslutat att:
”Grundskolenämnden, samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar till
Kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens
förelägganden.
Redovisningen delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder
lämnas till Skolinspektionen”.
1 Med grundskoleenhet avses den skola eller del av skola som respektive rektors ansvar
omfattar. En F- 9 skola kan exempelvis ha en rektor för F- åk 6 och en rektor för åk 7-9
.

Samtliga tillsynsbeslut för Borås Stads skolor finns på Skolinspektionens
webbplats.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 18 april redogjorde grundskolans
förvaltningschef för Skolinspektionens förelägganden samt de åtgärder som
avses att vidtas på kort och lång sikt. Nästa information från
förvaltningschefen ges till Kommunstyrelsen i september.
Kommunstyrelsens bedömning
Generellt sett anser Kommunstyrelsen, att nämndernas redovisning av olika
resultat och åtgärder, så långt som möjligt ska ingå i de ordinarie rapporteringar
som görs till Kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Dock kan det i
specifika ärenden vara rimligt att Kommunstyrelsen, relaterat till
uppsiktsplikten, följer nämnders arbete i särskild ordning. Det kan som i detta
ärende, handla om nämndernas arbete med att åtgärda allvarliga brister, som
uppmärksammats vid tillsyn eller på annat sätt, i Borås Stads olika
verksamheter.
När det gäller den kritik som Skolinspektionen riktat mot grundskolan samt
enheternas redovisning av åtgärder till Skolinspektionen, följer
Grundskolenämnden förvaltningens och skolornas arbete fortlöpande.
Redovisning av läget sker vid varje nämndmöte.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Grundskolenämnden via nämndens
ordförande eller ansvarigt kommunalråd lämnar en sammanfattning av de
redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden 19 juni,
21 augusti, 18 september samt 23 oktober 2017. Vid dessa tillfällen redovisar
nämnden även en sammanfattning av de uppföljningsbeslut angående
enheternas åtgärder, som kommit från Skolinspektion.
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade
skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
Efter 23 oktober återstår sannolikt endast Skolinspektionens
uppföljningsbeslut rörande åtgärder på huvudmannanivå, samt de skolor vilkas
åtgärder redovisats 29 september.
Grundskolenämnden redovisar de återstående besluten och eventuella fortsatta
åtgärder till Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram
till dess att inspektionen är avslutad.

Utöver detta ger förvaltningschefen för grundskolan en fördjupad information
till Kommunstyrelsen i september.
Vid behov kan ytterligare information ges till Kommunstyrelsen i specifika
frågor eller om händelser som inträffar under arbetets gång.
Övrigt
Enligt reglementet ska Kommunstyrelsen ”leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
(ledningsfunktion)”. Stadsledningskansliet har här ett pågående arbete med att ta
fram rutiner för hur Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utövas utifrån
Kommunallagen och reglementet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Grundskolenämnden via nämndens ordförande eller ansvarigt kommunalråd lämnar en
sammanfattning av de redovisningarna nämnden får, vid Kommunstyrelsens sammanträden
19 juni, 21 augusti, 18 september samt 23 oktober 2017.
Grundskolenämnden redovisar därefter återstående beslut och eventuella fortsatta åtgärder till
Kommunstyrelsen, efter att nämnden har behandlat dem och fram till dess att inspektionen
är avslutad
Av nämndens sammanfattning ska det framgå:
− Inom vilka områden Skolinspektionen riktat kritik mot de granskade skolorna
− Vilka åtgärder som har genomförts/planeras att genomföras
− Skolinspektionens uppföljningsbeslut angående de åtgärder som redovisats
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 277
KU 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Remissvar: Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot
vid placering i kommunala skolor
En promemoria med förslag om Möjlighet att använda en särskild kvot vid
placering i kommunala skolor, U2017/0131/S, har utarbetats inom
Utbildningsdepartementet. Borås Stad är en av de remissinstanser som beretts
tillfälle att yttra sig över promemorian.
Kommunstyrelsen konstaterar att promemorian inte nämner nyanlända utan
har ett bredare anslag om fördelning av elever. Det innebär att alla elever, bara
man bor i ett specifikt område, skulle kunna få gå före i skolkön. Det kan vara
diskriminerande och i längden felaktigt.
Kommunstyrelsen hänvisar istället till förslaget om aktivt skolval som vi anser
vara ett tillräckligt bra förslag för att förbättra skolintegrationen – utan att
behöva kvotera.
Kommunstyrelsen föreslår därför att avstyrka remissförslaget ”Möjlighet att
använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor”.
Slutsats
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avstyrka remissförslaget ”Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i
kommunala skolor” i enlighet med eget förslag.
Översända yttrandet till Utbildningsdepartementet.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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