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Tid och plats
Kl 14.00–16.55
Omfattning
§ 416-454
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Mohamed Farah (S)
Anna Svalander (L)
Björn Qvarnström (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 14.00-16.30, 416-417
tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Morgan Hjalmarsson (L)
tjg för Patric Silfverklinga (SD), § 418-454

Ersättare
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

§ 416-417

Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Magnus Widén
Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Elisabeth Eickhoff
Per Pellby
Peder Englund
Eva Andreasson

kommunchef
personalchef
ekonomichef
samhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
markchef
organisationsutredare
chef CSK
utvecklingsstrateg
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Caroline Jonsson
Maria del Mar Peláez Mañas
Dan Persson
Annika Dahlén
Anna Rosendahl
Evelina Pirs
Carl Morberg
Lars-Olof Danielsson
Erik Bergman
Jonas Berg
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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näringslivshandläggare
ACTE handläggare
controller
förhandlingschef
kommunikationsstrateg
ekonom
administrativ samordnare
stadsjurist
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

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.
§ 416
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Falco Güldenpfennig (KD) med
Annette Carlson (M) som ersättare.
§ 417
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.54-16.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 418
2016/KS0330 001
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna.
a)

Framställan om tidigarelagd överflyttning av daglig verksamhet LSS och
psykiatri. (2016/KS0330 001)
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§ 419
2016/KS0078 041
Budget 2017 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 199 050 000 kronor, fördelat på Stadskansliet
89 250 000 kronor och på Kommungemensam verksamhet 109 800 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budget 2017 för Kommunstyrelsen fastställs.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Anna Svalander (L),
Falco Güldenpfennig (KD) och Björn Qvarnström (SD).
§ 420
2016/KS0533 048 m.fl.
Anmälningsärenden som behandlas i förslag till Budget 2017 för
Kommunstyrelsen
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ansökan om driftbidrag för 2017 års verksamhet till Föreningsarkivet i
Borås. (2016/KS0533 048)

b)

Ansökan om driftbidrag till Borås Idrottshistoriska Sällskap 2017.
(2016/KS0436 041)

§ 421
2015/KS0675 006
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Kommunstyrelsen har beslutat att hålla sammanträde den 19 september 2016. Med
anledning av budgetkonferens för Kommunstyrelsens den 19 september 2016 flyttas
det planerade sammanträdet till den 12 september 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2016 flyttas till den 12 september 2016.
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§ 422
2014/KS0154 041
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut:
Kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2014 § 5. Budget för
de kommunala bolagen 2014
En kommuninvånare överklagade Kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2014 att
fastställa avkastningskrav och finansiella mål för Borås Elnät AB för 2014 med yrkande
att beslutet skulle upphävas såsom stridande mot den kommunala självkostnadsprincipen, d v s vara olagligt.
Samma kommuninvånare hade överklagat motsvarande kommunfullmäktigebeslut för år
2013, ett mål som gick hela vägen till Högsta Förvaltningsdomstolen, som slog fast att
Ellagens regler om avgiftsuttag har företräde framför Kommunallagens självkostnadsprincip. Överklagandet avslogs därför.
2014 års mål vilade i Förvaltningsrätten i avvaktan på att 2013 års mål skulle vinna laga
kraft. När väl domen kom från Högsta Förvaltningsdomstolen avgjordes även 2014 års
mål av Förvaltningsrätten i dom den 3 december 2015. Överklagandet avslogs med
hänvisning till Högsta Förvaltningsdomstolens dom. Kommuninvånaren överklagade
domen men varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade
prövningstillstånd i beslut den 8 april respektive den 30 maj 2016. Kommunfullmäktiges
beslut, att fastställa avkastningskrav och finansiella mål för 2014, har därmed vunnit laga
kraft.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Förvaltningsrättens dom den 3 december 2015, att avslå överklagandet, samt Kammarrättens och
Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 8 april respektive den 30 maj 2016, att inte meddela
prövningstillstånd, läggs till handlingarna.
§ 423
2015/KS0835 007
Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås.
Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen.
Stadsrevisionen har identifierat ett utvecklingsbehov inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt förutsättningar för
rekrytering av personal.
Rapporten har översänts till Kommunstyrelsen och Stadsdelsnämnderna Väster,
Öster och Norr.
Ett förslag till svar har utarbetats.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-05

5 (26)

Stadsdelsnämndernas yttrande visar att nämnderna är medvetna om de brister och
utvecklingsområden som identifierats och för flera av områdena menar man att
likvärdigheten i elevhälsoarbetet kommer att ha bättre förutsättningar då den samlas i
en gemensam nämnd 2017.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det tagits fram ett ledningssystem och att det
pågår ett arbete med att ta fram de rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt
ledningssystemet. Det är viktigt att ledningssystemet blir ett konkret sätt att styra och
leda verksamheten och att det blir känt för alla berörda. Särskilt viktigt blir detta de
fall det är en hög personalomsättning, för att säkerställa att arbetet sker enligt de
rutiner etc som är framtagna.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättad skrivelse översänds som Kommunstyrelsens svar på Stadsrevisionens
rapport om Elevhälsan i Borås Stad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar: Stadrevisionens rapport om Elevhälsa i Borås Stad översänds även till den nya
Grundskolenämnden, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (S):
Upprättad skrivelse översänds som Kommunstyrelsens svar på Stadsrevisionens rapport om
Elevhälsan i Borås Stad.
Stadrevisionens rapport om Elevhälsa i Borås Stad översänds även till den nya Grundskolenämnden.

§ 424
2016/KS0617 107
Initiativärende; Det är dags att diskutera AB Bostäders roll på
bostadsmarknaden i Borås
Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Att under hösten 2016 kalla Kommunstyrelsen, AB Bostäder och de övriga
kommunala bostadsbolagen för att diskutera allmännyttans roll i Borås, se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson och
Marie Fridéns förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) och
Marie Fridén (M):
Kommunstyrelsen beslutar att under hösten 2016 kalla Kommunstyrelsen, AB Bostäder och de
övriga kommunala bostadsbolagen för att diskutera allmännyttans roll i Borås.
§ 425
2016/KS0002 023
Delegationsbeslut; Vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 8 juni-16 augusti 2016
(ärendenummer 307, 420, 461, 466-467, 486, 488-596, 598-600, 602-611 och 614628/2016).
§ 426
2016/KS0003 023
Delegationsbeslut; Vakansprövning rörande verksamhetsansvarig,
avdelnings- och förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 15-30 juni 2016
(ärendenummer 6-8/2016).
§ 427
2016/KS0101 023
Karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
Kommunstyrelsen har tidigare fått information om det pågående arbetet med att
göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås. Sedan 2015 finns en arbetsgrupp
som består av chefer från kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet, de
fackliga organisationerna, Akademikerförbundet SSR och fackförbundet Vision samt
Borås Stads biträdande förhandlingschef.
Arbetsgruppens uppgift är att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt. Målsättningen
är att ha ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att behålla erfarna
medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare. Arbetsgruppen har
kunskap och intresse för professionsfrågor, långsiktighet och ett strukturerat
arbetssätt för att stärka attraktivitet och möjligheter för socialsekreterare i Borås Stad
att utvecklas i yrket.
Arbetsgruppen utvecklar och prövar successivt olika insatser och åtgärder.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen om arbetsgruppens arbete med att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer
attraktivt där målsättningen är att skapa ett sammanhang av olika insatser, ett system som bidrar
till att behålla erfarna medarbetare och rekrytera nya socialsekreterare samt ger utrymme för att
göra karriär i socialsekreteraryrket.
Utredningsuppdraget förklaras avslutat.
§ 428
2012/KS0379 023
Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsdelsnämnderna ska ha som rutin att alltid begära utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt lagen
om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och
lag (2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
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Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, är ett trubbigt
instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa rutiner
som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet snart
kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör därför
inte införas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§ 429
2012/KS0378 023
Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och upphandlingsavtal
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden alltid ska ha som rutin att begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt
lagen om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur
belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om
registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och
lag (2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
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Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, är ett trubbigt
instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa rutiner
som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet snart
kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör därför
inte införas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§ 430
2016/KS0572 100 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av Stadskansliets inkomna synpunkter januari-juni 2016.
(2016/KS0572 100)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Skolinspektionens beslut gällande
uppföljning av föreläggande med vite efter tillsyn av förskolor.
(2012/KS0652 600)

c)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Skolinspektionens beslut
efter genomförd tillsyn av förskolan. (2016/KS0518 600)

d)

Granskning av mottagande av nyanlända elever. (2016/KS0535 600)

§ 431
2015/KS0174 610
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Betyg i
årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för
att de skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i
årskurs 4 tillåts göra det.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
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Samtliga remissinstanser har ställt sig avvisande till att delta i försöksverksamheten.
Nämnderna hänvisar i sina remissvar till att det inte finns stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser ökar måluppfyllelsen. Deltagande i försöksverksamheten
medför också en ökad arbetsbelastning för rektorer och lärare. Kommunstyrelsen
anser att Borås Stads skolor ska avstå från att delta i försöksverksamheten och istället
prioritera att fortsätta det utvecklingsarbete som redan pågår.
Om det visar sig att det finns intresse för deltagande från någon eller några skolor får
frågan prövas i särskild ordning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (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), Anna Svalander (L), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), 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 avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (L) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för Patric Silfverklingas
yrkande.
§ 432
2015/KS0318 604
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera upptagningsområdena för skolan!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola, att snarast utreda och
anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med
angränsande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar beskrivit Borås Stads tillämpning av
Skollagens bestämmelser om elevers placering vid skolenhet, och därtill hörande rätt
till skolskjuts. Nämnden redogör även för Kommunfullmäktiges beslut om utökad
rätt till skolskjuts
Av nämndens svar framgår det att det görs en löpande indelning i upptagningsområden och att den anpassas efter elevutvecklingen i respektive område.
Nämnden anger att Borås Stads skolskjutsregler är mer frikostiga än vad lagen kräver.
Även elever som valt annan skola än den där kommunen skulle placerat eleven, kan
få skolskjuts om den kan utföras av ordinarie linjetrafik.
Trots att reglerna i Borås Stad är mer frikostiga än vad lagen kräver uppstår betydande olägenheter i vissa områden, olägenheter som inte kan lösas inom ramen för
nuvarande upptagningsområden och regelverk.
För att förbättra servicen till kommuninvånarna och skapa en ordning som underlättar för invånarna i allmänhet men särskilt för invånarna på landsbygden och i
närheten av andra kommuners skolenheter bedöms att åtgärder krävs. Förändrade
upptagningsområden, i samverkan med angränsade kommuner, och ökad samordning av skolskjutsfrågor är nödvändigt. Kommunstyrelsens samlade bedömning är
att föreslå att motionen bifalles.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
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Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Kerstin Hermansson (C) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 433
2014/KS0456 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför elevhälsogaranti i
Borås
Falco Güldenpfennig (KD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag
att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns, tydligt anger
elevhälsans roll och uppdrag. Av Stadsdelsnämndens Norr redovisning framgår det
också att elevhälsan lever upp till Skollagens krav och i hög grad även till Borås Stads
riktlinjer. Det är också tydligt och klart att det är primärvården som är ”första linjens
barnpsykiatri”.
Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i motionen uppfylls enligt vad
Skollagen och Borås Stads egna riktlinjer anger, men ser samtidigt några orosmoln
som vi vill skicka med. Dels gäller det vakanser inom elevhälsa som vi anser att den
nya Grundskolenämnden bör se över och försöker tillsätta snarast. Elevhälsa är en
viktig del i skolomsorgen och vi vill därför att den ständigt följs upp och finnas med i
nämndens dagliga arbete för en bättre skolmiljö.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad
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Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag att se över elevhälsogarantin i enlighet med upprättad skrivelse. Motionen är besvarad, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Falco Güldenpfennig:s
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Falco Güldenpfennig (KD) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 434
2016/KS0509 252
Förvärv av fastigheten Viared 14:14 på Viared
Kommunen har blivit erbjudna att förvärva fastigheten Viared 14:14, som är belägen
strax sydväst om Boråstorpet vid riksväg 40 och i nära anslutning till industriområdet
”Viared Västra”. Fastigheten är en obebyggd skogsfastighet om ca 22 500 m2 och
ligger som en ö mitt i kommunens fastighet Viared 13:1. Köpeskillingen har fastställts efter att dels skogsavdelningen tagit fram en uppskattning av virkesvolymen
och dels efter taxeringsvärdet på marken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Viared 14:14 för 338 000 kronor.
§ 435
2016/KS0586 252
Förvärv av fastigheten Torpa-Hestra 4:2 på Hestra/Ryssby
Fastigheten Torpa-Hestra 4:2 är belägen mellan Hestra och Ekås, strax väster om
länsväg 180 och alldeles intill ”gamla” Elfsborgsbacken. Fastigheten är cirka 23 250
m² och är bebyggd med ett bostadshus, en gäststuga samt en äldre lada. Kommunen
äger all mark som gränsar till fastigheten och förvärvet ger kommunen ett mer
sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida exploatering av ett
växande och hållbart Borås. Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden
att förvärva fastigheten Torpa-Hestra 4:2 till en köpeskilling om 1 750 000 kronor.
Lokalförsörjningsförvaltningen ser inget behov av byggnaderna på fastigheten. Dessa
kommer att rivas av kommunen och kostnaden för rivningen bedöms till ca 150 000 175 000 kronor. Tillträde och betalning sker den 1 november 2016.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Torpa-Hestra 4:2 för 1 750 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.
Kostnaderna för rivning av byggnaderna får belasta markförvärvskontot.
§ 436
2016/KS0583 261
Friköp av arrendetomt Nabbagatan 30 inom fastigheten Viared 9:1
Arrendatorn önskar att få friköpa tomten kring sin byggnad belägen på Nabbagatan
30 inom fastigheten Viared 9:1. Ett avtal har träffats som innebär att kommunen
säljer det idag utarrenderade området om cirka 1100 m2 av fastigheten Viared 9:1 för
1 300 000 kronor. Köpeskillingen är ett fast pris baserat på beställd värdering.
Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska
ske då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Marie Fridén (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer ca 1100 m2av fastigheten Viared 9:1 enligt träffat avtal.
§ 437
2016/KS0575 261
Friköp av arrendetomt på Nabbagatan 28 inom fastigheten Viared 9:1
Arrendatorn önskar att få friköpa tomten kring sin byggnad belägen på Nabbagatan
28 inom fastigheten Viared 9:1. Ett avtal har träffats som innebär att kommunen
säljer det idag utarrenderade området om cirka 1600 m2 av fastigheten Viared 9:1 för
1 400 000 kronor. Köpeskillingen är ett fast pris baserat på beställd värdering.
Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska
ske då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer ca 1600 m2 av fastigheten Viared 9:1 enligt träffat avtal.
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§ 438
2016/KS0549 253
Försäljning av del av Sandared 1:264, Sandaredsvägen 14, Sandared
Ägarna till fastigheten Sandared 1:586 i korsningen Sandaredsvägen och Björkvägen i
Sandared har framfört önskemål om att få köpa ca 730 m2 av kommunens fastighet
Sandared 1:264 för att utvidga sin bostadstomt. I gällande detaljplan är marken
planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Genom denna försäljning genomförs detaljplanens intentioner. Trots arealens storlek kan inte området bilda egen
bostadsfastigheten då ytans form och detaljplan inte ger den möjligheten.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av ca 730
m2. Köparna ska ersätta kommunen med 230 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Sälja ca 730 m² av fastigheten Sandared 1:264 för 230 000 kronor enligt överenskommelse om
fastighetsreglering.
§ 439
2016/KS0551 253
Försäljning av Vindtunneln 4, Viared
Ett köpeavtal har upprättats med Lagoterra Holding AB om försäljning av fastigheten Vindtunneln 4 i Viared. Tomten ligger utmed Segloravägen nära Nabbamotet.
Köparen köpte under 2015 mark av Borås Stad, intill Vindtunneln 4, för att möjliggöra expansion av den fastighet där Centiro är verksamma. Syftet med det nu aktuella
förvärvet är att säkra möjligheten att kunna expandera ytterligare på samma område i
framtiden. Ur byggnadsskyldighetssynpunkt ses detta köp som ett tillägg till tidigare
köp. Avsteget från ordinarie byggnadsskyldighetsprinciper innebär att minst en av
ovan nämna deltomter ska uppfylla byggnadsskyldigheten senast juni 2017.
Köparen ska ersätta kommunen med drygt 1,8 miljoner kronor i köpeskilling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Upprättat köpeavtal med Lagoterra Holding AB godkänns.
§ 440
2016/KS0505 253
Försäljning av Viran 10, Viared
Ett köpeavtal har upprättats med 82 Företagspark Viared AB om försäljning av
fastigheten Viran 10 i Viared. Tomten ligger vid korsningen Viaredsvägen/Segloravägen nära Nabbamotet. På platsen ska köparen etablera en företagspark med lokaler
där flera verksamheter kan rymmas. Ett köpeavtal har upprättats som innebär att
kommunen säljer fastigheten Viran 10 om 10 945 m2 för 2 955 150 kronor.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Sälja fastigheten Viran 10 för 2 955 150 kronor till 82 Företagspark Viared AB.
§ 441
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-07-31. (2016/KS0008 049)

b)

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
(2016/KS0525 024)

c)

Uppföljning av Kulturplan 2015 - 2017 för grundskola och grundsärskola 2015. (2014/KS0861 860)

§ 442
2012/KS0117 049
Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) om
utvärdering av nybyggda förskolor
Kommunstyrelsen remitterade den 23 januari ett initiativärende om utvärdering av
nybyggda förskolor till Stadskansliet.
I anslutning till årsredovisningen för 2015 redovisas ett svar från
Lokalförsörjningsnämnden på ett uppdrag om jämförelse mellan olika storlekar på
förskolor. Här redovisas skillnaden i kostnader för 1-2 avdelningar jämfört med 5-6
avdelningar. Även om jämförelsen utökas med 3-4 avdelningar innebär det att det är
mer ekonomist fördelaktigt med 5-6 avdelningar. Nedan är en redovisning av
förskolorna i Stadsdelsnämnd Norr som visar på denna skillnad.
SDN Norr

En till två avdelningar
Tre till fyra avdelningar
Fem till sex avdelningar
Kostnad för 120 barn:
en förskola med 6 avd.
tre förskolor med två avd.

Antal avd.

16
34
26
tkr
11 700
11 952

Antal
Nettokostn. barn
2015
(tkr)
(snitt)
28 770
289
62 316
619
47 017
482

Nettokostn.
per barn
(tkr)
99,6
100,7
97,5
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I den pågående skolstrukturutredningen kommer de ekonomiska aspekterna
kompletteras med ytterligare punkter som ska ge ändamålsenliga lokaler i relation till
verksamheten. Ex på detta kan vara de pedagogiska förutsättningarna, hantering av
tillagningskök, placering vid nyetableringar m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Förklara initiativärendet för avslutat.
§ 443
2016/KS0547 047
Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ett rubricerat förslag till föreskrifter.
Sedan år 2000 har uppbyggnaden och utvecklingen av verksamhet med personligt
ombud pågått. Fram till och med den 1 januari 2014 var verksamheten med
personligt ombud i stort oreglerad och fördelningen av statsbidraget skedde genom regeringsuppdrag. Den 1 augusti 2013 trädde förordningen (2013:522) om
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (förordningen) i kraft och
tillämpades första gången i fråga om statsbidrag för år 2014. Förordningen innehåller bestämmelser dels om statsbidraget, dels om själva verksamheten med
personligt ombud. Socialstyrelsen har bemyndigande att meddela de föreskrifter
som behövs för tillämpningen av förordningen (16 § förordningen). Hittills har
Socialstyrelsen inte meddelat sådana föreskrifter.
Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om
statsbidrag enligt förordningen . Det är respektive länsstyrelse som fattar beslut
om och fördelar statsbidraget till kommunerna. Länsstyrelsen rekvirerar sedan
medlen från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med
länsstyrelsen och kommunerna utveckla och stödja verksamheten med personligt
ombud. Bland annat ska Socialstyrelsen årligen lämna en lägesrapport till regeringen om utvecklingen av verksamheten med personligt ombud och en ekonomisk redovisning för det föregående året.
Den föreslagna fördelningsmodellen är den samma som länsstyrelserna tillämpar
idag, dvs. antalet årsanställningar på heltid eller deltid som personliga ombud.
Socialstyrelsen föreslår också att fördelningsmodellen kompletteras med att
länsstyrelserna i sina beslut ska ange hur många årsanställningar som personligt
ombud som respektive kommun har beviljats statsbidrag för. Det tydliggör för
kommunerna vilket ändamål som medlen har lämnats och underlättar för länsstyrelserna och Socialstyrelsen att följa upp vad statsbidraget har använts till.
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En kommun som har haft färre årsanställningar (heltid eller deltid) som personligt
ombud än vad som framgår av länsstyrelsens beslut om fördelning, föreslås redovisa detta.
Socialstyrelsen har under arbetet med att ta fram förslaget till föreskrifter kontinuerligt haft samråd med en arbetsgrupp bestående av länsstyrelserepresentanter
och utredare från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har även vid ett flertal tillfällen
träffat alla länsstyrelser för att informera om arbetet. Utöver detta har informa
tion getts och dialog förts med den beredningsgrupp som enligt 13 § andra stycket förordningen ska finnas. Slutligen har Socialstyrelsen i vissa specifika frågor
varit i kontakt med kommuner för att inhämta information, t.ex. rörande om en
kommun har möjlighet att i sina system ta fram det faktiska antalet årsanställning för deras personliga ombud.
Bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna är i huvudsak behovet av att förtydliga
fördelningen av statsbidraget och säkerställa att Socialstyrelsen får in de uppgifter
som krävs för att följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personligt
ombud. Syftet med den föreslagna fördelningsmodellen grundar sig i den förutsebarhet i bidragsgivningen som denna innebär. Länsstyrelserna är inte bundna av
varandras praxis och på sikt kan fördelningsmodellerna skilja sig åt mellan länen. För
att tillse att statsbidraget fördelas utifrån lika villkor och med förutsebarhet krävs
tvingande regler om en fördelningsmodell . Några alternativ till föreskrifter har inte
identifierats.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad vill som kommentar påpeka just det
som Socialstyrelsen själva skriver i underlaget, att statsbidraget varit fryst sedan
början av 2000-talet. Detta tillsammans med att det inte längre utgår några utbildningsbidrag på samma sätt som tidigare, får konsekvensen att kommunerna själva får
bära en allt tyngre ekonomisk del. Borås Stad föreslår Socialstyrelsen att höja ersättningen till dagens nivå samt att den årligen räknas upp.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Borås Stad ställer sig positiv till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om statsbidrag till
verksamhet med personligt ombud och översänder upprättad skrivelse till Socialstyrelsen.
§ 444
2016/KS0577 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2015 samt översyn av regler
Enligt ”Regler för förvaltning av kommunens stiftelser” ska förvaltningsresultat
årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt ska reglerna för den fortsatta
förvaltningen omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas förslag
till förändringar. I PM framgår förvaltningen av stiftelsekapitalet avseende 2015.
Reglerna reviderades av Kommunfullmäktige i juni 2016, och något ytterligare behov
av ändring i reglerna föreligger inte nu.
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Det gångna årets förvaltningsresultat, d v s resultatet före realisationsvinster/förluster, är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr) vilket motsvarar en förräntning med 2,9 % (3,3 %)
på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under
2016. Enligt reglerna ska förvaltningen ge en jämn och rimlig utdelningsbar
avkastning årligen. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i räntebärande
papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %).
Historiskt låga räntenivåer försvårar en hög avkastning. Resultatnivån har dock
kunnat hållas på samma nivå som de senaste åren vilket möjliggör en jämn utdelning
i enlighet med reglernas krav.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2015 läggs med godkännande till handlingarna.
§ 445
2009/KS0404 822
Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter
människan och inte människan efter byggnaderna
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2009
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i
beaktande.
Motionen har varit remitterad till Fritid- och folkhälsonämnden och Kommunala
handikapprådet.
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag. Målet är
att det ska vara en självklarhet att alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga i
dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
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§ 446
2016/KS0593 291
Initiativärende: Bodaskola 4:e våning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Stadskansliet
uppdras till Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september redogöra för hur
begäran från stadsdelsnämnden kommer hanteras.
Kommunstyrelsen har den 22 augusti 2016 beslutat att uppdra åt Stadskansliet till
Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september att redogöra för hur begäran från
stadsdelsnämnden kommer hanteras.
Lokalförsörjningsförvaltningen redogör muntligt för möjligheten att skapa undervisningslokaler på plan fyra på Bodaskolan.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Initiativärendet är härmed avslutat.
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Omedelbart påbörja
arbetet med en förstudie för att ombilda Bodaskolans 4:e våning till utbildningslokaler.
Stadskansliet och Lokalförsörjningsnämnden uppdras till Kommunstyrelsens
nästa sammanträde redovisa en beslutsprocess som möjliggör inflyttning till
höstterminen 2017, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Björn Qvarnström (SD) yrkar
bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Omedelbart påbörja arbetet med en förstudie för att ombilda Bodaskolans 4:e våning till
utbildningslokaler.
Stadskansliet och Lokalförsörjningsnämnden uppdras till Kommunstyrelsens nästa
sammanträde redovisa en beslutsprocess som möjliggör inflyttning till höstterminen 2017.
§ 447
2016/KS0419 214
Yttrande över planbesked för Centrum, Sandgärdet 6 m.fl.
En ansökan har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt ärendet för yttrande till Kommunstyrelsen.
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Högskolan i Borås har fortsatt expansionsbehov på kort och lång sikt. För att
möjliggöra denna positiva utveckling önskar högskolan att ett detaljplanearbete
påbörjas för i första hand kv Sandgärdet och om så krävs, inom kv Balder.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att
Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbete för aktuellt kvarter. Norra
delen av centrum har genomgått en stor förvandling under senare år vilket skapar
många utmaningar bl. a när det gäller kommunikationer. Detta är viktigt att studera i
detaljplanearbetet tillsammans med övriga pågående projekt i närområdet. För att öka
grönytorna inom campusområdet bör det studeras om även byggnadernas tak kan
utnyttjas för detta ändamål.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan
inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset.
Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna
osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet
påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts p.g.a.
riksintresset.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 448
2016/KS0293 214
Yttrande över planbesked Druvefors, Blåsippan 14
En ansökan om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt ärendet för yttrande till Kommunstyrelsen.
Sökanden önskar avstyckning med syfte att uppföra ett mindre hyreshus.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. En komplettering med flerbostadshus och
utökning av antalet bostäder i Druvefors är en positiv utveckling och följer
intentionerna i visionen Borås 2025.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen
kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om
denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att
planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet
avbryts p.g.a. riksintresset.
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Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.
§ 449
2016/KS0165 214
Yttrande över ansökan om planbesked, detaljplan för del av Frufällan,
Sölebo 1:44
En ansökan om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt ärendet för yttrande till Kommunstyrelsen.
Sökanden önskar upphäva detaljplanen för denna fastighet. Den är idag planlagd som
parkområde men har inte tagits i anspråk som en sådan. Fastigheten används
överhuvudtaget inte som park.
Sökanden vill kunna ha möjlighet att ansöka om bygglov i framtiden då tomten är
lämpad för byggnation. Kommunalt VA finns framdraget till tomtgräns. Tomten är
en del av en gemensamhetsanläggning under bildande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Området är en del av sammanhållen bebyggelse och ska omfattas av detaljplan. Att upphäva del av detaljplanen med syfte att
bygga på mark som är planlagt som allmänt ändamål, Park strider mot PBL. Motiv
saknas för att upphäva detaljplan.
Kommunstyrelsen är positiv till att pröva en detaljplaneändring för att tillåta
byggnation av bostadshus på Sölebo 1:44. Det finns fler frågor om dagvattenhantering, strandskydd, geoteknik, hälsa och säkerhet, tillfart, tillgänglighet och
fastighetsrättsliga frågor som behöver hanteras i en detaljplaneändring.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplaneändringen och dess
genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande
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§ 450
2015/KS0371 214
Yttrande samråd för detaljplan för Centrum, kvarteret Pallas 1
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i kvarteret
Pallas samt att justera byggrätten för befintlig parkeringsramp.
Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med en höjd av 20-34 våningar.
Det ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken, fristående
från kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden utformas med hög
arkitektonisk nivå.
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av kvarteret
Pallas sydvästra hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 m2och
omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen som är allmän platsmark.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Bottenvåningens fasader mot Strandpromenaden och Hallbergsplatsen bör utformas som attraktiva publika utrymmen
med stora fönsterpartier och välkomnande entréer. Plankartan bör kompletteras med
utfartsförbud bör att säkerställa att Strandpromenaden förblir bilfri och ett attraktivt
flanörstråk.
Det avsteg från parkeringsnormen som Kommunfullmäktige godkände i den tidigare
detaljplanen räcker för att täcka parkeringsbehovet. Det finns inga stora fastighetsrättsliga eller genomförandefrågor som planen leder till. Samhällsbyggnadsnämnden
kan därmed anta den reviderade detaljplanen.
I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.
§ 451
2016/KS0589 270
Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammets giltighetstid
Borås Stads styrdokument Bostadsbyggnadsprogram (del 1) fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 augusti 2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen.
Ett Bostadsbyggnadsprogram är dock beroende av hur bebyggelseplaneringen ser ut.
En ny översiktsplan som styr framtida markanvändning håller på att tas fram.
Trafikverket håller dessutom på med en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan.
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Med anledning av Götalandsbanan förbinder sig Borås även att bygga ett visst antal
bostäder fram till år 2035 (del av Sverigeförhandlingen). Detta är en viktig förutsättning som bör inarbetas i ett nytt bostadsbyggnadsprogram.
Lokaliseringsutredningen behöver komma längre innan revidering av bostadsbyggnadsprogrammet kan genomföras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram (del 1) förlängs att gälla till och med 2017.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Anna Svalander (L), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 452
2015/KS0798 312
Antagande av Cykelplan 2016-2017
Cykelplanen är ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att
nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel. Borås befolkningsutveckling pekar också på ett utökat behov att hitta lösningar för att klara ett allt större trafikarbete utan ökad trängsel.
För att uppnå Borås Stad mål behövs tydligare arbete med de strategiska cykelfrågorna. Det är därför lämpligt att framöver dela upp arbetet i två delar där styrning
och mål är fokus i den ena delen och de mer operativa delarna i den andra.
Ambitionsnivån bör vara att en ny cykelstrategi ska tas fram under 2017 och gälla i
fyra år. Cykelplanen bör antas minst var annat år.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta Borås Stads Cykelplan 2016-2017.
Cykelplanens strategiska och övergripande delar ska utgöra underlag för kommande
cykelstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en tydligare prägel
som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader av cykelinfrastrukturen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-05

25 (26)

§ 453
2015/KS0296 532
Överenskommelse med Sverigeförhandlingen om medfinansiering,
förskottering och bostäder
Borås Stad har träffat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan.
Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.
Genom överenskommelsen får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering på
den kommande stationen.
Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035
och medfinansiera projektet med 120 miljoner kronor. Dessutom betalar Borås Stad
en förskottering på 108 miljoner kronor som kommunen får tillbaka när Borås har
uppfyllt bostadsmålet.
Upprättad överenskommelse godkänns som grund inför fortsatt arbete i syfte att
upprätta slutgiltigt avtal. Slutgiltigt avtal ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättad överenskommelse godkänns som grund inför fortsatt arbete i syfte att upprätta slutgiltigt
avtal. Slutgiltigt avtal ska godkännas av Kommunfullmäktige.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD) och Björn Qvarnström (SD).
Protokollsanteckning
Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 454
2015/KS0469 214
Yttrande över tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samrådsyttrande.
Planens syfte är att genom tillägg till detaljplan möjliggöra utbyggnad med kontor och
fläktrum på Östen 1 (Borås Tidnings fastighet). Utbyggnaden omfattas av påbyggnad
på taket på befintlig byggnad, samt utökande av lokalyta i bottenplan, genom att
bygga in arkaden mot Allégatan. Nuvarande plan tillåter inte påbyggnad på grund av
att högsta totala byggnadshöjd överskrids, och behöver därför ändras för att möjliggöra en påbyggnad.
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Planområdet är beläget i södra delen av Borås centrum, utmed Allégatan, alldeles
innan Allérondellen. På fastigheten Östen ligger idag Borås Tidning och Stadsarkivet,
och på Yngves angränsande gavel finns en bostadsrättsförening. Planområdets
storlek är ca 4800 m2 och omfattar fastigheterna Yngve 1, 3 och 4 samt Östen 1, som
ägs av privata fastighetsägare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 september 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 423
KC 6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bifogad skrivelse översänds som Kommunstyrelsens svar på Stadsrevisionens rapport
om Elevhälsan i Borås Stad.
Stadrevisionens rapport om Elevhälsa i Borås stad översänds även till den nya
Grundskolenämnden.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KC 6
Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås.
Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen.
Stadsrevisionen gör följande bedömningar
– Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för
verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är
likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. Elevhälsoplanen för Borås
Stad är inte uppdaterad och används inte i verksamheten.
– Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte
likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd.
– Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner innebär risker för
att kvaliteten inte kan upprätthållas.
– Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten
och en ökad risk för att verksamhetsmålen inte ska kunna uppnås.
Mot ovanstående bakgrund har Stadsrevisionen identifierat ett utvecklingsbehov inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt förutsättningar för rekrytering av personal. Rapporten har
översänts till Kommunstyrelsen och Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och
Norr.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen är bekymrad över den granskning som Stadsrevisionen har
gjort och ser det som angeläget att den nya Grundskolenämnden tar tag i
problemen som redovisas av revisonen så fort som verksamheten sätter igång
vid årsskiftet 2016/2017. Stadsdelsnämndernas yttranden visar också att
nämnderna är medvetna om de brister och utvecklingsområden som identifierats och för flera av områdena menar man att likvärdigheten i elevhälsoarbetet kommer att ha bättre förutsättningar då den samlas i en gemensam
nämnd 2017. Det är viktigt att fortsätta det arbete som Stadsdelsnämnderna nu
har startat.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det tagits fram ett ledningssystem och
att det pågår ett arbete med att ta fram de rutiner som behövs för att kunna
arbeta enligt ledningssystemet. Det är viktigt att ledningssystemet blir ett
konkret sätt att styra och leda verksamheten och att det blir känt för alla
berörda. Särskilt viktigt blir detta de fall det är en hög personalomsättning, för
att säkerställa att arbetet sker enligt de rutiner etc. som är framtagna.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 424
Kc 8
Initiativärende till Kommunstyrelsens möte den 5 sept 2016

Det är dags att diskutera AB Bostäders roll på bostadsmarknaden i Borås
BT:s läsare kunde den 4 september läsa om AB Bostäders ”stenhårda regler när
boende hotas av vräkning”. Det måste, för läsaren, framstå som märkligt att i
det rödgrönt styrda Borås uppfattas det kommunala fastighetsbolaget ha en
striktare hållning än vad de privata fastighetsägarna har.
I kommunens Program mot hemlöshet står det att Sociala omsorgsnämnden
har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet, som sker i
nära samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda
förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom tidiga hembesök som
skapar förtroende hos den enskilde och kan medverka till en lösning, tidig
dialog med hyresvärdar, och ”en väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står för alla kontakter.
I AB Bostäders ägardirektiv står det att Kommunen skall äga bolaget för att
främja bostadsförsörjningen i Borås. Vidare står det att bolaget bl a ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper och att arbeta så
kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
Det står också att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en
långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler
och normer som gäller för denna sektor. Men det står också att bolaget inte
skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till
privata konkurrenter.
De människor som vräks har mycket svårt att få en ny bostad i ett Borås där
det finns för få bostäder. Därför behövs det en bred politisk diskussion om AB
Bostäders roll på bostadsmarknaden i Borås.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att under hösten 2016 kalla KS, AB Bostäder och
de övriga kommunala bostadsbolagen för att diskutera allmännyttans roll i
Borås.
Borås 2016-09-04
Annette Carlson (M)
Marie Fridén (M)

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 431
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201502-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för att de
skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 tillåts
göra det.
Ärendet
Det finns en uppgörelse mellan Allianspartierna och regeringen om att införa
en begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöket
ska maximalt omfatta 100 skolor i Sverige och högst en fjärdedel av skolorna
från respektive skolhuvudman kan delta. Försöksverksamheten ska pågå
mellan 2017 och 2021. I motionen föreslås att de skolor som önskar delta i
försöket ska tillåtas göra det.
En promemeoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian föreslås att det i skollagen (2010:800) införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en försöksverk-samhet med betyg i
årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5
och 6 i specialskolan. Det föreslås också en förordning i vilken
försöksverksamheten regleras.
Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten framgår av promemorian. Där anges bland annat att ”En huvudman får bara delta i försöksverksamheten med skolenheter, vars ledning och lärare genom beslut av rektor och lärarnas
arbetstagarorganisationer vid skolenheten har uttryckt att de vill delta. Därutöver ska
eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare ha haft möjlighet att yttra sig”.

Kommunstyrelsens övervägande
Utifrån den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Allianspartierna om möjligheterna att delta i en frivillig försöksverksamhet är det
Kommunstyrelsens mening att den eller de skolor i Borås som önskar delta i
försöken med betyg från årskurs fyra ska tillåtas göra det.
Kommunstyrelsen ser flera fördelar med om någon eller några skolor i Borås
ansluter sig till försöksverksamheten. Vi får lokala exempel i Borås att förhålla
oss till och kan utifrån vad utvärderingen ger vid handen fortsätta utveckla
skolan i Borås. Vi kan lokalt bedöma för- och nackdelar, föräldrars uppfattning, elevers uppfattning och lärarnas uppfattning. Det skulle stärka skolutvecklingen i Borås Stad om någon skola var intresserad av att ingå i försöksverksamheten.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 432
KU 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera
upptagningsområdena för skolan!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 3

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera
upptagningsområdena för skolan!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-0326 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola, att snarast utreda och anpassa
upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden
Väster, Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Stadsdelsnämndens Norr
remissvar redovisas i sin helhet.
Kommunstyrelsens övervägande
Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar beskrivit Borås Stads tillämpning
av Skollagens bestämmelser om elevers placering vid skolenhet, och därtill
hörande rätt till skolskjuts. Nämnden redogör även för Kommunfullmäktiges
beslut om utökad rätt till skolskjuts
Av nämndens svar framgår det att det görs en löpande indelning i upptagningsområden och att den anpassas efter elevutvecklingen i respektive område.
Nämnden anger att Borås Stads skolskjutsregler är mer frikostiga än vad lagen
kräver. Även elever som valt annan skola än den där kommunen skulle placerat
eleven, kan få skolskjuts om den kan utföras av ordinarie linjetrafik.
Trots att reglerna i Borås Stad är mer frikostiga än vad lagen kräver uppstår
betydande olägenheter i vissa områden, olägenheter som inte kan lösas inom
ramen för nuvarande upptagningsområden och regelverk.

För att förbättra servicen till kommuninvånarna och skapa en ordning som
underlättar för invånarna i allmänhet men särskilt för invånarna på landsbygden
och i närheten av andra kommuners skolenheter bedöms att åtgärder krävs.
Förändrade upptagningsområden, i samverkan med angränsade kommuner,
och ökad samordning av skolskjutsfrågor är nödvändigt. Kommunstyrelsens
samlade bedömning är att föreslå att motionen bifalles.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 433
KU 4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag att se över elevhälsogarantin i enlighet med denna
skrivelse.
Motionen är besvarad.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 4

Kommunfullmäktige
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Falco Güldenpfennig (KD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201405-21 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att
utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna
samt till Ungdomsrådet. Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde 2016-05-02
och beslutade att återremittera ärendet till Stadsdelsnämnden Norr för
komplettering. Nämnden har lämnat komplettring enligt bilaga.
Kommunstyrelsen anser att elevhälsan har en viktig roll i att stödja elevernas
utveckling mot målen. I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning Elevhälsans roll enligt Skollagen framgår det att elevhälsan främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande. Skollagen anger t ex att eleverna ska
erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt att
elever i grundskolan vid behov får anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.
Stadsdelsförvaltningarna har tagit fram en elevhälsoplan, som fastställts av
stadsdelsnämnderna. I planen anges att elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag, samt att elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Syftet med en
gemensam elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska
bedrivas likvärdigt i hela kommunen.
I motionen anges det att ” Den psykiska hälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren” och att ”Elevhälsan har i detta sammanhang
en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård”
När det gäller elever med psykisk ohälsa framgår det av Västra Götalandsregionens riktlinjer att det är primärvården som är första linjens barnpsykiatri,
vilket innebär att elevhälsan ska hänvisa dit i de fallen.

Stadsdelsnämnden Norr har i sin komplettering redogjort för elevhälsans
uppdrag i relation till Västra Götalandsregionens uppdrag. Bland annat
redogörs för riktlinjen Ett utvecklat samarbete - Riktlinjer för verksamheter
som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder, där det framgår att primärvården är första linjens barnpsykiatri.
Västra Götalandsregionen har dessutom särskilt informerat sina samarbetspartners inom elevhälsa och socialtjänst om att de, från och med den 1 januari
2014 avser att följa riktlinjen. (Bilaga)
Nämnden redovisar även Borås Stads riktlinjer för dimensionering av elevhälsan samt i vilken utsträckning förvaltningarna uppfyller dem. Vid en
kartläggning i maj 2016 fanns det ett antal vakanser inom elevhälsan.
Stadsdelsnämnden Norr anger att samtliga berörda förvaltningar svarat, att
elever som är i akut behov kan få träffa skolpsykolog, skolsköterska eller
kurator inom ett dygn under skolåret, givet att man lyckas tillsätta sina
vakanser.
Kommunstyrelsens övervägande
Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns, tydligt
anger elevhälsans roll och uppdrag. Av Stadsdelsnämndens Norr redovisning
framgår det också att elevhälsan lever upp till Skollagens krav och i hög grad
även till Borås Stads riktlinjer. Det är också tydligt och klart att det är primärvården som är ”första linjens barnpsykiatri”.
Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i motionen uppfylls enligt vad
Skollagen och Borås Stads egna riktlinjer anger, men ser samtidigt några
orosmoln som vi vill skicka med. Dels gäller det vakanser inom elevhälsa som
vi anser att den nya Grundskolenämnden bör se över och försöker tillsätta
snarast. Elevhälsa är en viktig del i skolomsorgen och vi vill därför att den
ständigt följs upp och finnas med i nämndens dagliga arbete för en bättre
skolmiljö.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag att se över elevhälsogarantin i enlighet med denna
skrivelse.
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 446
E6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Initiativärende: Bodaskolans 4:e våning
Företrädare för Allianspartierna lämnade på Kommunstyrelsens sammanträde
den 22 augusti 2016 in rubricerat initiativärende, där det efterfrågades redogörelse för hur den begäran som Stadsdelsnämnd Östern skickat till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden kommer hanteras. Bakgrunden är det
initiativärende som Allianspartierna fick igenom i Stadsdelsnämnd Öster.
Lokalförsörjningsförvaltningen redogjorde muntligt för möjligheten att skapa
utbildningslokaler på 4:e våningen. Bedömningen är att det går att skapa utbildningslokaler till en kostnad om cirka 24-28 miljoner kronor samt att det kan
ske inom en tidshorisont om cirka 16 månader. Kommunstyrelsen är angelägen
om att undersöka möjligheterna att minska tidsåtgången för ombyggnationen
så att inflyttning kan ske till höstterminen 2017.
Beaktat underlaget från Lokalförsörjningsförvaltningen och inlämnad begäran
från Stadsdelsnämnd Öster föreslår Kommunstyrelsen att arbetet med att ombilda Bodaskolans 4:e våning påbörjas omgående.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Omedelbart påbörja arbetet med en förstudie för att ombilda Bodaskolans 4:e våning
till utbildningslokaler.
Stadskansliet och Lokalförsörjningsnämnden uppdras till Kommunstyrelsens nästa
sammanträde redovisa en beslutsprocess som möjliggör inflyttning till höstterminen
2017.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 451
SP 5
PROTOKOLLSANTECKNING
Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammet giltighetstid
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram fastställdes av Kommunfullmäktige 22
augusti 2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. Dokumentet är viktigt för att kunna utveckla, utvärdera och följa upp
bostadsbyggnationen i Borås stad. Att behöva förlänga giltighetstiden på
programmet när man har haft knappt fyra år på sig att planera och revidera
tycker vi är saktfärdigt och ansvarslöst av ansvarigt kommunalråd. Vi ställer oss
frågan; varför har det inte hänt något tidigare?
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-05, § 453

SP 7

PROTOKOLLSANTECKNING

Överenskommelse med Sverigeförhandlingen om
medfinansiering, förskottering och bostäder
Förslaget som ligger till grund för beslut handlar om huruvida Kommunstyrelsen ska förorda ett centralt eller centrumnära stationsläge. Kristdemokraterna har tidigare lyft fram alternativet med en helt ny station vid
Gässlösa, och dragning av spåret söder om staden, vilken ger förutsättningar
för stationer såväl i Bollebygd som i Ulricehamn. Denna lokalisering av
stationen kan bedömas vara näst intill lika nära centrala Borås som Lusharpan,
som ingår i det som kallas ett centrumnära stationsläge.
Om höghastighetsbanan ska byggas är den förenad med enorma kostnader vad
gäller spår, nybyggda stationer och upprustning av äldre spår. Det kan innebära
att stora ingrepp måste göras i staden, vilket föranleder orimliga kostnader.
Med en station vid Gässlösa blir ingreppen i staden minimala och kostnaden
avsevärt lägre. Kristdemokraterna har inget att erinra mot yttrandet gällande
förskottering eller utökat bostadsbyggande.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

