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controller
administrativ samordnare
mark- och exploateringsingenjör
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.
§ 516
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tom Andersson (MP) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 517
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 12.35–13.35 för politisk beredning i partigrupperna inklusive
lunch.
§ 518
2016/KS0421 106
Anmälningsärende som behandlas i förslag till Budget 2017 för
Kommunstyrelsen
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, förslag till förändrad
medlemsavgift 2017. (2016/KS0421 106)
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§ 519
2016/KS0145 108
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handingarna:
a)

Begäran om skadestånd. (2016/KS0145 108)

§ 520
2016/KS0642 012
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem fastställdes av Kommunfullmäktige första
gången 25 februari 2010, reviderades 16 januari 2014 och ska enligt riktlinjerna för
styrdokument revideras senast 2017. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen som
också har rätt att göra justeringar i programmet. I samband med ny nämndsorganisation från och med 2017 behöver vissa justeringar och förtydligande göras tidigare.
I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma överens
med Kommunstyrelsens reglemente.
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument
fastställda av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även
strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är också
införd i Riktlinjer för styrdokument).
I kapitlet Medarbetarnas roller (sid 7) ändras nuvarande text till att mer harmoniseras
med de skrivningar som finns i de Personalpolitiska riktlinjerna.
Även under rubriken Idéer, ständiga förbättringar och innovationer (sid 8) har
texten justerats för att stämma bättre överens med de Personalpolitiska riktlinjerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 2020.
§ 521
2016/KS0582 012
Revidering av Borås 2025 - vision och strategi
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober
2012, och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen ansvarar Kommunstyrelsen.
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell från
och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de särskilda
uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och 2015.
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Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan och framför allt förs
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och Kommunstyrelsen anser
därför att revideringen bör invänta detta arbete och att Borås 2025 bör fastställas att
gälla som längst till 2020. Under perioden kommer nuvarande strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås 2025 – vision och strategi fastställs att gälla till och med 2020.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
§ 522
2016/KS0670 006
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsens sammanträden skall hållas följande dagar 2017:
9 och 30 januari, 13 och 27 februari, 6 och 20 mars, 3 och 18 april, 2 och 15 maj, 5 och
19 juni, 21 augusti, 4 och 18 september, 2, 23 och 24 oktober, 6 och 20 november, 4 och
18 december.
§ 523
2016/KS0383 007
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2017:
26 januari, 23 februari (allmänhetens frågestund), 16 mars, 27 april (årsredovisning), 18 maj
(allmänhetens frågestund), 15 juni, 17 augusti, 21 september (allmänhetens frågestund), 19
oktober, 22 (onsdag) och 23 november (budget) samt 19 december (onsdag) allmänhetens frågestund.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-10-31

5 (35)

Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 27 april med början
kl 13.00, den 23 februari, 18 maj, 21 september och den 19 december (tisdag) kl 17.00, den 22
och 23 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av
årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.
§ 524
2016/KS0512 007
Svar på revisionsrapport - Borås Stads flyktingmottagande
Stadsrevisionen har utfört en granskning av ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet som berör flyktingmottagningen. Bakgrunden till granskningen är det stora antalet asylsökande som kom till
Sverige huvudsakligen under 2015 och som tas emot i kommunerna. För Borås Stad
beräknas antalet nyanlända flyktingar bli ca 1000 personer 2016 och 1500-1600
personer 2017 samt ytterligare tillkommande varje år 45-65 ensamkommande
flyktingbarn/ungdomar.
Ansvaret för mottagandet av nyanlända berör flera nämnder och bolag.
Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationen och har till sin
hjälp Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Kommunstyrelsen har genom sin
uppsiktsplikt över nämnder och bolag ett övergripande ansvar för flyktingmottagningen men har även egna verksamheter med stor betydelse för flyktingmottagande
som ansvar för markanvisning för bostadsbyggnation och delar av detaljplaneprocessen.
Tre riskområden för flyktingmottagandet har identifierats av Stadsrevisonen:
• Bostäder
• Utbildning
• Personal
Ett förslag till yttrande över rapporten har tagits fram.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och vill
göra följande yttrande:
•
•

Kommunstyrelsen utövar en aktiv dialog med bolag och nämnder i
flyktingfrågan och inom ramen för uppsiktplikten och för att samordna
verksamheten. I dagsläget bedöms inte det finnas behov av nya ägardirektiv.
Det är viktigt att kunna lösa frågan om ett gott mottagande av flyktingar inom
ramen för den ordinarie verksamheten genom god planering. Här har
kommunstyrelsen ett viktigt ansvar för samordningen.
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Tillfälliga lösningar för bostäder och skollokaler tenderar att bli både dyra och
mindre bra. Det råder dessutom kapacitetsbrist för dessa lösningar.
I bostadsbyggnadsprogrammet, del 2, redovisas aktuella
bostadsbyggnadsprojekt samt detaljplanernas status.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S)
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
§ 525
2016/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av t.o.m. maj månad 2016
inneliggande avgivna motioner och interpellationer
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för ej besvarade motioner. För
information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation avskrivs från vidare handläggning.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
§ 526
2016/KS0383 007
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budgettertial 2
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.
En förteckning över de aktuella uppdragen som har skapats på detta sätt under
perioden 2015-01-15 – 2016-08-18 har tagits fram. Den aktuella statusen för
uppdraget framgår av förteckningen.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kommunstyrelsen uppdras säkerställa att uppdrag
givna av Kommunfullmäktige genomförs enligt intentionerna i beslutet, i enlighet
med de ärenden som anges, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget 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 ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande."
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja 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 Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 527
2016/KS0281 530
Personal- och förhandling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Hjälpa anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet
(Budgetuppdrag 2016). (2016/KS0281 530)
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§ 528
2015/KS0657 003
Förslag till justering av nämndreglementen i Borås Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den
2016-03-17, § 85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-0101. Härefter har ytterligare något behov av justering upptäckts och i något fall har de
tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som
medför behov av justering av vissa reglementen för dokumentens korrekthet.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta kompletteringar i följande reglementen i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Kommunstyrelsen
Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd
§ 529
2016/KS0025 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 13
september 2016. (2016/KS0025 103)

b

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 13
september 2016. (2016/KS0026 103)

c)

Förfrågan om samarbete med den nationella samordnaren för den sociala
barn- och ungdomsvården. (2015/KS0323 701)

d)

Ansökan om bidrag till familj- och kulturlotssatsning år 2017.
(2016/KS0655 705

e)

Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola
2015-2016: Stadsdelsnämndernas tillsynsrapporter för fristående
förskolor och enskild pedagogisk omsorg. (2016/KS0315 712)
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§ 530
2015/KS0753 710
Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad; Redovisning av uppdrag
Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda förutsättningarna för
att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Nämnden har lämnat redovisning enligt
bilaga1.
Kommunstyrelsen behandlade redovisningen vid sitt sammanträde 2016-04-11,
§ 168. Av beslutsunderlaget framgår det att ärendet behandlas i samband med
årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.
Vid sammanträdet lämnade Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) ett alternativt beslutsförslag, om att
utredningen ytterligare skulle fördjupas med att belysa föräldraperspektivet samt hur
situationen med familjedaghem ser ut i hur Västerås och hur de lyckats så väl med sin
verksamhet. Yrkandet bifölls ej av Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 107 att "Årsredovisning 2015 justeras i
följande avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas, eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige.
Ärendet återremitterades därmed till Stadsdelsnämnden Norr.
Nämnden har lämnat kompletterande redovisning.
Av Stadsdelsnämndens Norr kompletterande utredning framgår det bland annat av
intervjuerna som Stadsdelsförvaltningens utredare genomfört, att föräldrar till de
yngre barnen är de mest positiva till pedagogisk omsorg, och att de också påtalar
vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om deras barn. Flera uttrycker
även att det är viktigt att följa förskolans läroplan. Även föräldrar med äldre
förskolebarn betonar vikten av läroplanen och att personalen har adekvat utbildning.
Flertalet intervjuade föräldrar önskar mindre barngrupper, men är inte beredda att
kompromissa med den pedagogiska kvalitén.
Av utredningen, bilaga 1, framgår det att förskolans läroplan inte är styrande för den
pedagogiska omsorgen (familjedaghem), utan endast vägledande. Skollagen ställer
inte heller några krav på att personalen ska ha pedagogisk utbildning. Utredaren
konstaterar också att intervjuade chefer angett att efterfrågan på pedagogisk omsorg i
Borås är liten.
Utredningen belyser även svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare, organisatoriska
svårigheter samt svårigheten att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ärendet läggs till handlingarna.
Förskolenämnden och Grundskolenämnden uppdras skapa förutsättningar för
pedagogisk omsorg, såväl i egen regi som genom privata aktörer, se bilaga.
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 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 Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 531
2016/KS0597 611
Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och
närliggande frågor
En promemoria med förslag på en stadieindelad timplan för grundskolan och där
tillhörande frågor har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
Borås Stad är en av de remissinstanserna beretts tillfälle att yttra sig över promemorian.
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Förslagen är följande. Timplanen stadieindelas. Matematikämnet utökas med 105 h
och tiden tas av elevens val. Moderna språk garanteras 45 h på mellanstadiet.
Teknikämnet garanteras 200 h fördelat på de olika stadierna. Ämnet Skolans val
fördelas stadievis. Anpassning av studiegång skall så långt som det är möjligt göras så
att gymnasiebehörighet uppnås.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”En stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande frågor” med undantag för den del som gäller att göra
moderna språk obligatoriskt i åk 4-6.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Anta Stadsdelsnämndens Norr yttrande som sitt eget.
Översända remissvaret till Utbildningsdepartementet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Anta bifogad skrivelse såsom Borås Stads remissvar
Översända remissvaret till Utbildningsdepartementet, se bilaga.
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 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 Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Patric Silfverklinga (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Anta Stadsdelsnämndens Norr yttrande som sitt eget.
Översända remissvaret till Utbildningsdepartementet.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 532
2016/KS0422 807
Sponsring och produktplacering i Borås Stads skolor: Svar på
skrivelse
Stadsdelsnämnden Öster har skrivit till Kommunstyrelsen med en efterfrågan av
riktlinjer som reglerar sponsring och produktplacering i Borås Stads skolor.
Bakgrunden är att några av stadsdelens skolor har deltagit i Team Rynkeby Skollopp
som har till syfte att samla in pengar till Barncancerfonden. Pengarna samlas in
genom att barnen ingår ”sponsorsavtal” med föräldrar, mor- och farföräldrar, andra
släktingar eller vänner, som sponsrar skolloppet med en mindre summa per antal
varv som eleverna springer i samband med loppet. Team Rynkeby levererar juice,
armband, föräldrabrev, sponsorsdokument, insamlingsbössa och diplom till
deltagande skolor.
Stadskansliet har gjort en förfrågan till Stadsdelsförvaltningarna och till Utbildningsförvaltningen om i vilken utsträckning det förekommer sponsring eller liknade
aktiviteter/samverkan med företag och andra organisationer.
Ett förslag till svarsskrivelse till Stadsdelsnämnden har utarbetats. Kommunstyrelsen
kan inte se att det förekommer sponsring eller likande aktiviteter i någon större
utsträckning i Borås Stads förskolor och skolor. Den samverkan med näringslivet,
som sker inom grund – och gymnasieskola bedöms vara helt i enlighet med intentionerna i skollag och skolförordning.
Kommunstyrelsen påminner också nämnderna om Kommunfullmäktiges beslut att
förskolan, grund- och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Elever och föräldrar ska
inte tillfrågas om att bidra med pengar till sådant som sker inom verksamheternas
ram, oavsett hur behjärtansvärt ändamålet är.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Svarsskrivelsen sänds till Stadsdelsnämnden Öster.
Skrivelsen sänds även för kännedom till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster,
Utbildningsnämnden, Förskolenämnden och Grundskolenämnden.
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§ 533
2015/KS0304 701
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M): Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att ta fram förslag på
en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden,
Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Centrala
pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Ungdomsrådet, Brottsförebyggande rådet, Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag.
Sedan motionen skrevs har enheten Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
inrättats på Stadskansliet. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka
organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom
kommunen. I uppdraget för enheten ingår att utifrån pågående arbete och i
samverkan med andra aktörer bistå med den lokala lägesbilden på områden och
utifrån detta föreslå åtgärder till trygghetsarbetet. Syftet med arbetet är att få en
helhetsbild för en trygg och säker kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
§ 534
2016/KS0637 269
Markbyte rörande fastigheterna Östermalm 1:1, Hässleholmen 3:1,
Solhem 1 och Samariten 4 samt anläggande av parkeringsplatser
Detaljplan 1490K-P1209, vars syfte är att möjliggöra förbättringsarbeten för
kollektivtrafiken genom ombyggnation av bussterminalen vid Södra Älvsborgs
Sjukhus. Detaljplanen innebär att delar av den mark som i tidigare plan utgjordes av
parkering nu utgörs av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Merparten av den mark som är utlagd som allmän platsmark ägs av Västra Götalands
läns landsting. Med anledning av detta och som ett led i genomförandet av
detaljplanen behöver kommunen förvärva mark från Västra Götalands läns
landstings fastighet Samariten 4.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättas där Västra Götalands läns
landsting överlåter ca 6 290 m av fastigheten Samariten 4 till kommunens fastighet
Östermalm 1:1. Kommunen överlåter ca 450 m av fastigheten Hässleholmen 3:1 och
ca 750 m av fastigheten Östermalm 1:1. Som kompensation för Västra Götalands
läns landstings förlust av 16 parkeringsplatser inom området för den nya
2

2

2
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bussterminalen, ska kommunen anlägga 19 nya parkeringsplatser inom fastigheten
Samariten 4. Kostnaden för anläggandet av parkeringsplatserna uppskattas till
ca 750 000 kronor. Ingen annan ersättning ska utgå. Kommunen betalar
förrättningskostnaderna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, gällande förvärv av ca 6 290 m2 av fastigheten
Samariten 4 och överlåtelse av sammanlagt ca 1 200 m2 från fastigheterna Hässleholmen 3:1 och
Östermalm 1:1 till Samariten 4 resp. Solhem 1, samt anläggande av 19 parkeringsplatser till en
uppskattad kostnad av ca 750 000 kronor.
§ 535
2016/KS0521 860 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Justeringar av Kulturnämndens regler för bidrag till kulturverksamhet.
(2015/KS0008 049, 2016/KS0521 860)

b)

Investeringsmedel för inventarier förskolan LärKan. (2016/KS0664 049)

§ 536
2016/KS0069 041
Borås Stads budget för 2017
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 5 678,9 miljoner kronor.
Mellan 2016 och 2017 ökar nettokostnaderna med 274,8 miljoner kronor. Tillsammans med avskrivningar på 230,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader
5 908,9 miljoner kronor, vilket ger en ökning jämfört med budget 2016 på höga
5,2 %.
Skatteunderlaget enligt 2016 års taxering, det vill säga de beskattningsbara
inkomsterna inkomståret 2015, har räknats upp med Sveriges kommuners och
landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2016 och 2017. Detta innebär att hänsyn även tagits till beräkningar av
preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräknas då de totala
skatteintäkterna bli 4 776,1 miljoner kronor.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till
garanterad skattekraft är budgeterade till 1 223,8 miljoner kronor. Summan
inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag samt den
kommunala fastighetsavgiften.
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Finansnettot är budgeterat till 30,0 miljoner kronor och inkluderar planerad
aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 miljoner kronor. Övriga
finansnettot beräknas även det till 15,0 mnkr på grund av fortsatt låga
marknadsräntor.
Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 121,0 miljoner kronor. Då
några extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat
också 121,0 miljoner kronor.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 500 miljoner
kronor. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 270,0 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna beräknas
minska med 70,0 miljoner kronor. Sammanlagt beräknas tillgångarna öka med 200,0
miljoner kronor.
För 2017 budgeteras ett resultat på 121 miljoner kronor vilket är i nivå med det
finansiella målet. Resultatet innebär ett utrymme för verksamhetens nettokostnader
på 5,2 % jämfört med budget 2016. Här ingår en buffert på 0,3 % avseende
demografiska förändringar. Relateras det budgeterade resultatet 2017 till det egna
kapitalet innebär det en ökning med 2,7 % som därmed värdesäkras då inflationen
förväntas bli 1,8 %.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till de rödgrönas förslag till
budget 2017.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaternas alternativa förslag
till budget 2017, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget 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 ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande."
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej Marie Fridén (M) och Annette Carlson (M).
Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (L) och
Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 2, 4 avstår, på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
12 850 000
Revisorskollegiet

4 550 000

Kommunstyrelsen
- stadskansliet

113 150 000

- kommungemensam verksamhet

111 050 000

Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

1 000 000
27 450 000

Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa

223 100 000

- föreningsbidrag

40 200 000

Servicenämnden

0

Samhällsbyggnadsnämnden

24 400 000

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m

154 350 000

- persontransporter

64 200 000

Miljö- och konsumentnämnden

25 550 000

Kulturnämnden

161 300 000

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

507 600 000

Arbetslivsnämnden

226 100 000

Sociala omsorgsnämnden

642 300 000

Överförmyndarnämnden

6 400 000

Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd

698 100 000
1 353 000 050
258 700 000
1 208 300 000
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att

investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2017-2019, varvid anslag i budgeten för år 2017
beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som
upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive
projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten

att

fastställa skattesatsen för år 2017 till 21:31 %.

att

fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga:
-Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens
ansvarsområden
-Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
-Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
-Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
- Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
-Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

att

upphäva tidigare fastställd taxa 2015-02-19 gällande strandskyddsdispens och
innefatta denna avgift under taxa för ”Prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område”

att

lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år
2017 förutom avfallstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden.

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017.

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha rätt att nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens skulder under 2017, med totalt 100 000 000 kronor.

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2017 ha rätt att nyupplåna, dvs öka
kommunens skulder under 2017, för förmedling till kommunens bolag med totalt
600 000 000 kronor.

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader
och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 5 000 000 kronor per ärende

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kronor till
stöd för lokal utveckling
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att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 6 000 000 kronor
avseende oförutsedda kostnader i samband med inrättandet av den nya organisationen.

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende
barnomsorg till stadsdelsnämnderna

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta
tjänster

att

bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt

att

i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2017.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) till förmån
för Annette Carlsons yrkande.
§ 537
2015/KS0647 291 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärende som behandlas i förslag till
budget 2017
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Användning av administrativa lokaler på Bodaskolan 7-9
(2015/KS0647 291)

b)

Lokalresursplan 2017-2019. (2016/KS0523 282)

c)

Utvärdering av träffpunkt Simonsland samt plan för expandering,
integration och marknadsföring. (2015/KS0387 048)

§ 538
2016/KS0661 047
Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet 2017
Borås Stad kommer under 2017 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med
anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.
För 2017 gäller följande preliminära belopp:
• Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 29 771 742 kr
• Kvalitetssäkrande åtgärder: 5 561 754kr
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Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär
att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för
kommunerna.
Statsbidragen fördelas i sin helhet till Grundskolenämnden och Förskolenämnden
med resursfördelningsmodellen som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande
åtgärder ska i likhet med 2016 användas till personalförstärkning i barnomsorgen
vilket även inbegriper färre barn i barngrupperna.
Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 2017:
InkomstKvalitetsTotalt
bortfall
säkrande
statsbidrag
maxtaxa
åtgärder
Belopp i kr
Grundskolenämnden
4 860 767
908 055
5 768 823
Förskolenämnden

24 910 975

4 653 699

29 564 673

Summa

29 771 742

5 561 754

35 333 496

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet avseende
inkomstbortfall med anledning av maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan:
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

5 768 823 kronor
29 564 673 kronor

Summa

35 333 496 kronor

§ 539
2016/KS0645 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av Silverpopplens förskola,
Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5, Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget
2017 samt att Stadsdelsnämnd Väster godkänner projekteringsframställan, godkänna
projekteringsframställan avseende nybyggnad av Silverpopplens förskola Islandsgatan
5-6, Silverpopplen 5, Borås. Investeringsutgiften beräknas till 34 500 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2017.
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Förskolan på Islandsgatan, Göta, har varit på tal en längre tid och behövs för att
möta behovet av fler förskolebarn och eventuellt ersätta andra lokaler.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner
investeringsbudget 2017 samt att Stadsdelsnämnd Väster godkänner
projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en nybyggnad av en förskola
vid Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5, Borås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till Lokalförsörjningsnämnden för utredning av samlokalisering
av förskola och bostäder för äldre på rubricerad plats, se bilaga.
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 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 Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner
investeringsbudget 2017 samt att Stadsdelsnämnd Väster godkänner projekteringsframställan, får i
uppdrag att projektera för en nybyggnad av en förskola vid Islandsgatan 5-6, Silverpopplen 5,
Borås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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§ 540
2016/KS0646 287
Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan, Fageråsvägen 1, 23:21 Toarp
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget
2017 samt att Stadsdelsnämnd Öster godkänner projekteringsframställan, godkänna
projekteringsframställan avseende om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan.
Investeringsutgiften beräknas till 105 000 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunstyrelsen förslag till investeringsbudget för
2017.
I samband med denna etablering lämnas paviljonger som i dag används för
undervisning och fritidsverksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2017 samt att stadsdelsnämnd Öster godkänner projekteringsframställan, får i uppdrag att
projektera för en om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan vid Fageråsvägen 1, 23:21 Toarp.
§ 541
2016/KS0647 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola,
Sportvägen 6 Fristad kvarteret Sölebo 2:22 Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 6
Fristad under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I inversteringsbudget 2016 är det avsatt 32 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 35 000 000 kr. I 2017 års investeringsbudget har
anslaget höjts till 35 000 000 kr. Detta motsvarar en kostnadsökning på 9,4% i
förhållande till investeringsbudgeten 2016. Detta kan innebära att om kostnaderna
för nybyggnationer fortsätter att öka så kan det vara aktuellt att endast bygga för att
tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga
förskolor.
Hyran för objektet är beräknad på 2% ränta och det skall vara 1,75 % vilket innebär
att hyran år 1 exklusive driftskostnader är 87 500 kronor lägre än vad som anges i
underlaget., d.v.s. 1 732 129 kronor exklusive driftskostnader.
Förskolan kommer att innehålla 6 avdelningar och i samband med detta så lämnas två
förskolor Sikgården (en avdelning) samt Torggården (två avdelningar).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan utöka
investeringsanslaget för Tallbackens förskola från 32 000 000 kronor till 35 000 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 000 0000 för nybyggnad av Tallbackens
förskola, Sportvägen 8 Fristad, kvarteret Sölebo 2:22, Borås.
§ 542
2016/KS0481 406
Avfallstaxa hushåll inför 2017
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en oförändrad avfallstaxa
för hushåll. Avfallstaxan ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Tack vare effektiviseringar finns inte behov av någon taxehöjning för berört
avfallskollektiv. Förändringar kan dock komma ske inom tilläggstjänster, t ex
framkörningsavgift, gångavstånd, felsorteringsavgift, extrahämtning, bomkörningsavgift och hämtningsintervall.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Avfallstaxa för hushåll förblir oförändrad under 2017.
§ 543
2016/KS0375 290
Prisjustering av VA-taxa 2017
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande.
Som framgår av bolagets skrivelse föreslås VA-taxan höjas med 5,5 %. VA-taxehöjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och till
underhåll av ett åldrande ledningsnät. VA-branschen höjde i genomsnitt taxan med
3,5 % under 2016, och branschen bedömer att taxehöjningarna kommer öka framöver för att klara stigande investeringsbehov.
Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som rimlig. Ökningen av VAtaxan innebär samma procentuella höjning som gjorts sedan 2014, och görs för att
kunna fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en jämn taxeutveckling och
undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med den 1 januari 2017.

§ 544
2016/KS0676 107
Ändring av bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB
Borås Lokaltrafik AB kör linjetrafik på uppdrag av Västtrafik. Bolaget förlorade 2013
upphandlingen av stadstrafiken i Borås. Beslutet överprövades och Högsta förvaltningsrätten avgjorde i februari 2016 målet till Västtrafiks fördel. Avtalet är uppsagt
och Västtrafik har tecknat avtal med annan aktör som tar över trafiken 2 april 2017.
Efter avtalets upphörande kommer verksamheten i Borås Lokaltrafik AB minska
kraftigt och bestå av förvaltning och uthyrning av bolagets fastighet. Bolaget planerar
för att successivt avveckla organisationen, och från och med trafikavtalets upphörande föreslås att bolagets styrelse minskas för att anpassas till bolagets minskade
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Borås Lokaltrafik AB kraftigt
minskar i och med att entreprenadverksamheten åt Västtrafik upphör. En mindre
styrelse kan leda bolaget under avvecklingsprocessen. I en förlängning kan den
kvarvarande verksamheten sedan flyttas över till annat bolag inom Borås Stads
bolagskoncern.
Detta föranleder behov av att ändra i bolagsordningen enligt följande:
Föreslagen lydelse:
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.
Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad bolagsordning i enlighet med upprättat förslag för Borås Lokaltrafik AB
godkänns.
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§ 545
2014/KS0632 809
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga graffitiväggar i
Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Lagliga graffitiväggar införs i Borås”.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden som avstyrker motionen och till
Fritids- och folkhälsonämnden, AB Bostäder och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen behandlade under 2012 en liknande motion ”Införa mobila
gatukonstväggar i Borås”. Kommunstyrelsens majoritet uttryckte då att man i
grunden var positiv till att olika konstformer får ta sina egna uttryck. Detta stärker
den konstnärliga friheten.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja 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 Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M)
Morgan Hjalmarsson (L), och Annette Carlson (M).
Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1, avstår, på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 546
2016/KS0450 048
Anslagsframställan för akut renoveringsbehov av Marbostugan vid
Borås Museum
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 1 114 000 kronor för
renovering av Marbostugan vid Borås Museum. Det är taket på huset som behöver
bytas ut och är nu täckt med skyddande material.
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening äger byggnaderna i Ramnaparken men
det är Borås Stad genom sin Lokalförsörjningsnämnd som förvaltar dem och
Kulturnämnden är verksamhetsägare.
Lokalförsörjningsnämnden bedömer att det behövs en långsiktig vård- och
underhållsplan för byggnaderna för att i framtiden undvika akuta renoveringsbehov.
Kommunstyrelsen håller med Lokalförsörjningsnämnden om att det behövs en
långsiktig plan för byggnaderna i Ramnaparken. Nämnden uppmanas att ta fram en
sådan i samverkan med Kulturnämnden och De Sju Häradernas Kulturhistoriska
Förening.
I det akuta läget beviljas Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på
1 114 000 kronor för att renovera Marbostugan. För att vinna tid utnyttjar
Kommunstyrelsen sitt bemyndigande att besluta om oförutsedda utgifter om
sammanlagt 5 000 000 kronor under 2016. Hittills under året har det godkänts
åtgärder för 3 000 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 1 114 000 kronor för att
renovera Marbostugan vid Borås Museum. Kommunstyrelsen utnyttjar sitt bemyndigande att
besluta om oförutsedda utgifter om sammanlagt 5 000 000 kronor under 2016.
Lokalförsörjningsnämnden uppmanas att ta fram en långsiktig vård- och underhållsplan för
byggnaderna i Ramnaparken i samverkan med Kulturnämnden och De Sju Häradernas
Kulturhistoriska Förening.
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Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
§ 547
2016/KS0659 808
Avtal med Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2017
Fritids- och folkhälsonämnden och Riksidrottsförbundet har upprättat ett avtal för
genomförandet av arrangemanget SM-veckan under perioden 30 juni – 7 juli 2017.
För att genomföra arrangemanget har Fritids- och folkhälsonämnden begärt ett
tillfälligt utökat kommunbidrag med 5,0 miljoner kronor i driftbudgeten och ett
investeringsanslag på 1,0 miljoner kronor i budget 2017. Nämndens begäran finns
upptagen i förslaget till budget 2017 som antas av Kommunstyrelsen den 31 okt och
slutligen behandlas i Kommunfullmäktige den 24 november.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Avtalet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Riksidrottsförbundet godkänns under
förutsättning att Kommunfullmäktige beviljar de medel som nämnden äskat i Budget 2017.
§ 548
2013/KS0283 866
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa 1%-regeln för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
Bengt Wahlgren (FP) har på Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21
inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås:
”Att anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen. Summan kan variera beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö,
parkmiljö) och kostnadsnivå, men för en produktionskostnad mellan 10 miljoner och
250 miljoner kronor bör riktmärket vara 1% av denna produktionskostnad”.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och
Kulturnämnden.
Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att det kan bli alltför stelbent och strikt
att avsätta ett givet procentbelopp av en investering till konstnärlig utsmyckning. En
individuell bedömning för varje objekt är mer flexibelt och verklighetsnära. Det
väsentliga är att det finns ett rimligt ekonomiskt utrymme till Kulturnämndens
förfogande. En annan möjlighet är att också använda redan befintlig konst som
Kulturnämnden förfogar över.
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Kommunstyrelsen är alltså i grunden positivt inställd till Kulturnämndens ambitioner
att tydliggöra vikten av att få in den konstnärliga aspekten i ett tidigt skede när en
offentlig byggnad uppförs eller förändras. Kulturnämnden bör därför ta fram ett
policydokument som bl.a. ger stöd på vilket sätt Kulturnämnden kommer in tidigare i
planeringsprocessen av ett byggnadsprojekt för att kunna planera den konstnärliga
utsmyckningen. Policydokumentet bör också ge svar på vilka objekt som kan komma
i fråga.
Budgetmässigt innebär detta sannolikt en högre investeringsnivå. I Kommunstyrelsens förslag till budget 2017 förslås därför att Kulturnämnden får ett utökat
investeringsanslag med 2,1 miljoner kronor till sammanlagt 3,0 miljoner kronor för
”Konstnärlig utsmyckning och textilkonst”. Omräknat till 1%-regeln skulle det
innebära en investeringsvolym på 300 miljoner kronor för målgruppen byggnader
och andra objekt som skulle vara föremål för konstnärlig utsmyckning och
gestaltning. Kommunstyrelsen bedömer att detta är en rimlig nivå för att kunna
uppfylla målet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Mohamed Farah (S), Falco Güldenpfennig (KD), Malin
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Morgan Hjalmarsson (L), Yvonne
Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga
(SD).
Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) avstår från att
rösta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 1, 3 avstår, på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP), föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 549
2016/KS0197 611
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i
Borås i Borås kommun
Skolinspektionen godkänner, efter ändring av tidigare beslut nu, Föreningen islamska
skolan i Göteborg, ideell förening (855102-1952), som huvudman för förskoleklass,
grundskola år1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.
Ett förslag till överklagande av beslutet har utarbetats. Kommunen yrkar att
förvaltningsrätten, med ändring av Skolinspektionens beslut, ska avslå Föreningen
islamska skolan i Göteborgs (härefter ”föreningen”) ansökan om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och fritidshem i Borås.
Med hänsyn till vad kommunen nu anfört i detta överklagande och i yttrande till
Skolinspektionen måste effekterna av den aktuella friskoleetableringen bedömas som
påtagligt negativa för eleverna och för den del av skolväsendet som anordnas av
kommunen enligt vad som avses i 2 kap. 5 § skollagen. Effekterna är också långvariga, i vart fall längre än förarbetsuttalandenas riktlinje om fem år. Föreningens
ansökan ska därmed avslås.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Överklaga Skolinspektionens beslut (dnr 310-2016:6240) till Förvaltningsrätten i
Stockholm enligt upprättat överklagande.
Falco Güldenpfennig (KD), Ida Legnemark (V) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar
bifall till Malin Carlssons förslag.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Överklaga Skolinspektionens beslut (dnr 310-2016:6240) till Förvaltningsrätten i
Stockholm enligt bifogat överklagande, se bilaga.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar avslag
på Malin Carlssons förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons förslag, dels till
Annette Carlsons yrkande och dels till Morgan Hjalmarsson och Kerstin
Hermanssons avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Malin Carlssons förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstning ställer ordföranden proposition på bifall
dels till Annette Carlson yrkande och dels till Morgan Hjalmarsson och Kerstin
Hermanssons avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den bifaller Annette Carlsons
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej är har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Morgan Hjalmarsson och Kerstin Hermanssons avslagsyrkande.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Marie Fridén (M), Annette Carlson (M) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C).
Mohamed Farah (S), Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig(KD), Malin
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S) och Tom
Andersson (MP) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår:
Annette Carlsons yrkande är motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
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), Falco Güldenpfennig (KD),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Marie
Fridén (M) och Annette Carlson (M).
Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-10-31

30 (35)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 3, 2 avstår, på förslag av
kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Överklaga Skolinspektionens beslut (dnr 310-2016:6240) till Förvaltningsrätten i Stockholm
enligt upprättat överklagande.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
Kerstin Hermansson (C) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) lämnar en anteckning till protokollet,
se bilaga.
§ 550
2016/KS0702 001
Bemanningsenhet
I samband med organisationsöversynen har det i flera sammanhang lyfts fram att det
idag finns olika sätt att hantera vikarieanskaffningen för verksamheterna och att detta
inte är optimalt ur flera perspektiv.
Stadskansliet har genomfört utredning om att inrätta en central bemanningsenhet.
Utgångspunkten för utredningen har varit att säkerställa kompetens, effektivitet och
tillgång till rätt vikarie till aktuellt behov i vikarieanskaffningen.
I utredningen beskrivs nuläget för korttidsrekrytering inom olika förvaltningar tillsammans med för- och nackdelar med en central bemanningsenhet.
Utredningens bedömning är att fördelarna med att inrätta en central bemanningsenhet överväger nackdelarna. En central bemanningsenhet innebär bl.a ”en väg in” för
vikarieanskaffningen och det bidrar till att säkerställa kompetens och effektivare arbetsformer för vikariebemanningen.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Stadskansliet får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att inrätta en
central bemanningsenhet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att följande textstycke tillförs: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads gemensamma Bemanningsenhet
från den 1 januari 2017. Arbetet sker i nära samarbete med berörda nämnder.
Verksamheten ska utvärderas hösten 2017, och denna utvärdering ska innefatta en
prövning av var den operativa verksamheten och dess finansiering ska flyttas fr.o.m.
den 1 januari 2018. Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen, ha en
strategisk funktion” i stället för ” Stadskansliet ges i uppdrag att i samverkan med
berörda förvaltningar inrätta en central bemanningsenhet. Intentionen är att då
verksamheten är etablerad och välfungerande pröva om verksamheten ska flyttas till
annan förvaltning”.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Stadskansliet får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att inrätta en central bemanningsenhet.
§ 551
2016/KS0154 532 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Länsstyrelsens remissvar: Projekt Göteborg-Borås, Samrådshandling för
val av lokalisering och MKB, för sträckan Bollebygd-Borås.
(2016/KS0154 532)

b)

Miljörapport Kommunstyrelsen Tertial 2 2016. (2016/KS0541 403)

§ 552
2016/KS0502 214
Yttrande över planbesked för Östermalm, Solhem 1
En ansökan om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden.
HSB vill uppföra 4 st bostadshus, 127 st lägenheter med tillhörande parkering och
komplementbyggnader. Området används idag till parkering och ett naturområde
belägen i ett kvarter för bostäder och sjukhus. Västfastigheter har för avsikt att sälja
det avstyckade exploateringsområdet till HSB Göta. Området ligger nära centrum
samt en fungerande väg- och infrastrukturnät och bra kollektivtrafik. Bullerberäkning
har visat att husen kan uppfylla gällande kraven. HSB anser att området kommer att
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ge ett attraktivt tillskott av nya bostäder som ligger i linjer med kommunens
hållbarhets krav för centrumnära boende.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen ser positivt på att förtäta
ett befintligt område med bostäder. Begäran stämmer med Översiktplanens
intentioner och visionen Borås 2025.
Planarbetet bör studera mögligheter till att omdisponera förslagets bostadshus,
infartsgator och parkeringsanläggningar för att skapa en attraktiv bostadsmiljö i ett
område med stora höjdskillnader.
Områdets trafiksituation bör studera i ett större sammanhang för att studera
eventuella nya anslutningar till Östermalm och förstärka stråk för gående och
cyklister.
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att ändra detaljplanen. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess
genomförande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsens avger upprättad skrivelse.
§ 553
2015/KS0397 214
Granskningsyttrande för detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet
1:22
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskningsyttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom området. Det är även
möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller
vårdboende.
Området ligger utmed Strandvägen i närheten av Viaredssjön. Planområdets storlek
är cirka 5.800 m2 och marken ägs av Borås Stad. Inom området har det tidigare
funnits ett vattenverk.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
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§ 554
2015/KS0219 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Bergsäter: del av Bergsäter 1:1
(Backadalen)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för granskningsyttrande.
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med minst sex avdelningar
i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden
använda planområdet till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdboende
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen. Planområdets storlek är
12 000 m2, varav 10 200 m2 planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad.
Ett förslag till granskningsyttrande har utarbetats. Byggrättens storlek (procenttal och
byggnadshöjd) bör studeras ytterligare för att om möjligt öka möjligheterna för
ytterligare bostadsbyggnation.
I samrådsförslaget anges att marken behöver saneras. Utreningar kring detta ska ske
innan granskningsskedet, för att klargöra saneringsbehovet, kostnadsfördelningar och
eventuella justeringar av byggrätten ska kunna hanteras.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag
§ 555
2016/KS0627 530
Samrådsyttrande om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018
Trafikverket har översänt rubricerade Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för yttrande.
De infrastrukturförvaltare som upprättar en järnvägsnätsbeskrivning ska enligt
järnvägslagen (2004:519) samråda med berörda parter om beskrivningens innehåll.
Dessutom ska infrastrukturförvaltarna samarbeta så att vissa datum i tilldelningsprocessen är gemensamma för de berörda infrastrukturförvaltarna (JvSFS 2005:1).
Beskrivningen ska ge den som avser att ansöka om kapacitet på järnvägsnätet som
Trafikverket förvaltar nödvändig information om förutsättningarna.
Beskrivningen presenterar de tjänster Trafikverket erbjuder, med information om var
de finns tillgängliga, hur tilldelningen av tjänsterna går till, vilka avgifter som gäller
och de villkor som gäller för att få tillgång till tjänsterna.
För övriga järnvägsnät ska berörda infrastrukturförvaltare ge ut sin egen beskrivning.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad ser en olycklig utveckling för
befintliga järnvägsnät.
Borås Stads övergripande planeringsinriktning är att stärka centralorten samt de
starka stråken mellan Borås och de större tätorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared,
Sjömarken och Viskafors.
I Järnvägsbeskrivningen finns förslag på hastighetsnedsänkningar på grund av dåliga
spår på såväl Viskadalsbanan (Borås C - Varberg) som Älvsborgsbanan (Herrljunga Borås C). Det innebär i förlängningen att attraktiviteten för hållbara transporter för
både människor och gods försämras.
Både Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan förutsätter vi kommer att vara viktiga för
persontrafik som ska ansluta till framtida Götalandsbanan samt för omledning av
trafik förbi Göteborg. Den förslagna ändringen visar motsatt inriktning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 556
2016/KS0666 310
Översyn av huvudmannaskapsgränser mellan Borås Stad och
Trafikverket
Ansvaret för våra vägar och gator styrs av huvudmannaskap. I Borås Stad ansvarar
Trafikverket, Borås Stad och vägföreningar för olika delar. Den som är
huvudman/väghållare har det juridiska ansvaret och ansvarar för bl.a. trafiksäkerhet,
drift och underhåll.
Inledningsvis vill Borås Stad träffa ansvariga på Trafikverket för att påbörja
processen. I det fortsatta arbetet får förslaget diskuteras och utredas för att nå fram
till lämpliga huvudmannaskapsgränser.
Kommunsstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att se över huvudmannaskapsgränserna för sex st vägsträckor (Alingsåsvägen (Lv 180) , Söderleden (Rv 41) ,
Gånghestervägen (väg 1700), Göteborgsvägen (väg 1757), Gamla Varbergsvägen (väg
1610) och Skogsrydsvägen (väg 1729) tillsammans med Trafikverket.
Avtal mellan Trafikverket och Borås Stad, för hela eller delar av förslaget, ska
godkännas i Kommunfullmäktige innan ett övertagande kan ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Tom Andersson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 november 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 521
Kc 4
PROTOKOLLSANTECKNING

Revidering av Borås 2025 – vision och strategi.
De rödgröna har uppenbarligen bristande ambitioner i sin styrning av Borås.
Under hösten har Allianspartierna fäst uppmärksamheten på ett antal ärenden
som förlängts och där beslut skjuts fram eftersom det alldeles uppenbart
saknas handlingskraft. Det kallas att dra ärenden i långbänk.
Att inte förmå sig till att revidera Borås 2025 är kronan på verket. Borås är i
ständig utveckling, men att ta förändring till intäkt för att det inte går att
revidera Borås 2025 håller inte måttet.
Allianspartierna kan inte annat än beklaga de låga ambitioner som de rödgröna
har i sin styrning av Borås Stad.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 525
Kc 8
PROTOKOLLSANTECKNING

Redovisning från Kommunstyrelsen av t.o.m maj
månad 2016 inneliggande avgivna motioner och
interpellationer.
Allianspartierna har vid ett flertal tillfällen fäst uppmärksamheten på att
beredningen av motioner går mycket långsamt. Vid Kommunstyrelsens
sammanträde 2015-05-25 beslutades, på förslag av Allianspartierna:
”I kommunallagens 5 kapitel 33 § stadgas att en motion bör beredas så att fullmäktige kan
fatta ett beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I förevarande redovisning kan
konstateras att Borås Stad är mycket dåliga på att leva upp till den intention som
kommunallagen anger.
Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras och
ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i enlighet med kommunallagens regler,
det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det innebär att inneliggande
motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket Kommunstyrelsen har för avsikt att
göra.
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och redovisa hur
Kommunstyrelsen kan agera för att effektivisera beredningen av motioner.”
I ett initiativärende 2015-06-15 beslöts på förslag av oss att Stadskansliet skulle
återkomma med förslag på effektivare beredning av motioner. Stadskansliet
återkom på KS 2015-08-31 och föreslog då sex punkter för den fortsatta
motionsberedningen.
Vid beslut i Kommunstyrelsen 2015-11-16 i samma ärende som nu noterade vi
följande i en protokollsanteckning:
”Vi tvingas tyvärr konstatera att trots flera initiativ i frågan så är mängden inneliggande
motioner fortfarande mycket stor. Den styrande minoriteten måste bereda fler motioner så att
den inneliggande mängden motioner inom överskådlig tid minskas.”
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Vi tvingas tyvärr konstatera att det fortfarande finns ett betydande antal
inneliggande motioner som ej behandlats, trots att ett antal enligt
förteckningen är klara för godkännande. Allianspartierna är öppna för ett eller
flera extra sammanträden med Kommunfullmäktige i syfte att kunna avgöra
inneliggande motioner. De rödgrönas förhalande av inlämnade motioner är
demokratiskt oacceptabelt.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 526
Kc 9
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget, tertial 2.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppdras säkerställa att uppdrag givna av Kommunfullmäktige genomförs
enligt intentionerna i beslutet, i enlighet med de ärenden som anges.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Kc 9
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2.
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.
I bilagan till detta ärende finns de aktuella uppdragen som har skapats på detta
sätt under perioden 2015-01-15 – 2016-08-18.
Kommunstyrelsen tvingas konstatera att det finns vissa brister i nämndernas
följsamhet gentemot av Kommunfullmäktige beslutade uppdrag. Inom ramen
för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs. Om Kommunstyrelsen inte gör det kan det bli en fråga
för revisionen.
Kommunfullmäktiges uppdrag ska självklart genomföras enligt de intentioner
som finns i beslutet och Kommunstyrelsen ska därför uppdras att säkerställa
att så sker i de ärenden där det brister. I förevarande förteckning är följande
ärenden bristfälliga: 2015/KS0305 (Jourtelefon/applikation för snabba
åtgärder av trygghetsstörande företeelser), 2014/KS0584 (Fler papperskorgar)
samt 2014/KS0644 (Ny detaljplan Nordskogen).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppdras säkerställa att uppdrag givna av Kommunfullmäktige genomförs
enligt intentionerna i beslutet, i enlighet med de ärenden som anges.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 530
KU 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av uppdrag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
Förskolenämnden och Grundskolenämnden uppdras skapa förutsättningar för pedagogisk
omsorg, såväl i egen regi som genom privata aktörer.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU2
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad; Redovisning av uppdrag
Ärendet
Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Nämnden har lämnat
redovisning enligt bilaga1.
Kommunstyrelsen behandlade redovisningen vid sitt sammanträde 2016-04-11,
§ 168. Av beslutsunderlaget framgår det att ärendet behandlas i samband med
årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.
Vid sammanträdet lämnade Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) ett alternativt
beslutsförslag, om att utredningen ytterligare skulle fördjupas med att belysa
föräldraperspektivet samt hur situationen med familjedaghem ser ut i hur
Västerås och hur de lyckats så väl med sin verksamhet. Yrkandet bifölls ej av
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 107 att "Årsredovisning 2015 justeras
i följande avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem)
ska ej avslutas, eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige
Ärendet återremitterades därmed till Stadsdelsnämnden Norr.
Nämnden har lämnat kompletterande redovisning enligt bilaga 2. I
redovisningen har hänsyn tagits till önskemålen i det alternativa förslaget.
Kommunstyrelsens övervägande
Av Stadsdelsnämndens Norr kompletterande utredning framgår det bland
annat av intervjuerna som Stadsdelsförvaltningens utredare genomfört, att
föräldrar till de yngre barnen är de mest positiva till pedagogisk omsorg1, och
att de också påtalar vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om
deras barn. Flera uttrycker även att det är viktigt att följa förskolans läroplan.
Även föräldrar med äldre förskolebarn betonar vikten av läroplanen och att
personalen har adekvat utbildning. Flertalet intervjuade föräldrar önskar
mindre barngrupper, men är inte beredda att kompromissa med den
pedagogiska kvaliteten.
1 Begreppet ”familjedaghem” benämns numera ”pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för
förskola eller fritidshem”. Begreppet ”pedagogisk omsorg” infördes i Skollagen 2010.

KU 2

Av utredningen, bilaga 1, framgår det att förskolans läroplan inte är styrande
för den pedagogiska omsorgen (familjedaghem), utan endast vägledande.
Skollagen ställer inte heller några krav på att personalen ska ha pedagogisk
utbildning. Utredaren konstaterar också att intervjuade chefer angett att
efterfrågan på pedagogisk omsorg i Borås är liten.
Utredningen belyser även svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare2,
organisatoriska svårigheter samt svårigheten att säkerställa den pedagogiska
kvaliteten i verksamheten.
Kommunstyrelsen är medveten om att de finns föräldrar som av olika skäl
efterfrågar pedagogisk omsorg, även om efterfrågan enligt uppgift är liten. I
Borås finns tre privata aktörer som bedriver enskild pedagogisk omsorg samt
en kommunalt anställd dagbarnvårdare.
Borås Stad ska erbjuda en välfärd som är anpassad efter vad som efterfrågas.
Därför är det viktigt att kommunen skapar förutsättningar för kommunala
dagbarnvårdare, eftersom utredningen ger vid handen att det finns en efterfrågan.
I skollagens 25 kapitel 2 § anges: Kommunen ska sträva efter att i stället för
förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Borås Stad har alltså redan idag skyldighet att erbjuda pedagogisk omsorg. För
att det ska finnas reell valfrihet krävs att Borås Stad skapar förutsättningar för
pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
Förskolenämnden och Grundskolenämnden uppdras skapa förutsättningar för pedagogisk
omsorg, såväl i egen regi som genom privata aktörer.
KOMMUNSTYRELSEN

2

Dagbarnvårdare är den yrkeskategori som utför den pedagogiska omsorgen.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 531
KU 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar: Promemorian En stadieindelad timplan i
grundskolan och närliggande frågor.
En promemoria med förslag på en stadieindelad timplan för grundskolan och
där tillhörande frågor har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Borås Stad är en av de remissinstanserna beretts tillfälle att
yttra sig över promemorian.
Bifogad skrivelse avges som Borås Stads svar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta bifogad skrivelse såsom Borås Stads remissvar
Översända remissvaret till Utbildningsdepartementet.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU3
ALTERNATIV SKRIVELSE

Remissvar: Promemorian En stadieindelad timplan i
grundskolan och närliggande frågor
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen ”En stadieindelad timplan för
grundskolan och närliggande frågor” med undantag för den del som gäller att
göra moderna språk obligatoriskt i åk 4-6 samt med tillägg avseende idrott och
matematik. Svaret översänds till Utbildningsdepartementet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden har ombetts att yttra sig över Utbildningsdepartementets
promemoria ”En stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande
frågor”.
Följande förändringar föreslår Utbildningsdepartementet träda i kraft
successivt från 2017 till 2020.
•

Timplanen stadieindelas så att timmar garanteras i ämnena knutet till
varje stadium. Begreppen Lågstadium (L), Mellanstadium (M) och,
Högstadium (H) återinförs och förtydligas i lagstiftningen.
Timplanen flyttas från skollag till skolförordning för grundskolan.
(Grundsärskolan ligger redan där)

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. En stadieindelad
timplan ökar likvärdigheten och underlättar övergångar mellan olika skolor och
huvudmän då eleverna inte kommer att löpa samma risk som idag att gå miste
om undervisningstid i något ämne.
• Matematikämnet i grundskolan ökas med 105 h på Högstadiet. Tiden
skall tas från ämnet elevens val.
Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. 2013 och 2016
utökades den garanterade undervisningstiden i matematik för de lägre stadierna
med först 120 h och därefter 105 h. Dessa 225 h har lagts till i timplanen och
därmed utökat den totala undervisningstiden för elever i grundskolan. I
föreliggande förslag skall tiden istället växlas mot ämnet elevens val som då
minskas från 382 h till 277 h. Det är positivt att ytterligare utöka tiden i
matematik och att växla tiden mot elevens val istället för att ytterligare utöka
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elevers och lärares totala tid. Borås Stad beklagar att regeringen inte tog
möjligheten att redan till höstterminen 2016 utöka undervisningen i matematik,
så som riksdagen har föreslagit.
• Matematikämnet ökas även med 105 i grundsärskolans högstadium. 45 h
tas av elevens val och återstående 60 h av slöjd. Elevens val har betydligt
färre timmar i grundsärskolan och går då från 195 h till 150 h. Slöjden
går från 730 h till 670 h.
Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Då tiden för
elevens val är betydligt mindre i grundsärskolan bör denna fredas något och
det är rimligt att istället ta tiden från slöjden som har mycket stort utrymme i
grundsärskolans timplan, 730 h jämfört med grundskolans 330h.
• Moderna språk föreslås bli obligatoriskt med 48 h på mellanstadiet och
krav om betyg i ämnet från åk 6 införs.
Kommunstyrelsen avstyrker promemorian i detta avseende. Det finns stora
organisatoriska svårigheter, särskilt i ljuset av behörighetsreformen, att i Borås
Stad återinföra moderna språk i mellanstadiet.
Det skulle resultera i att mycket tid kommer att gå åt för språklärarna att åka
runt till mellanstadieskolorna. Om man tänker sig att det ska vara språklärarna i
högstadiet som ska utföra detta, för att garantera god kvalitet och kontinuitet,
kommer det att låsa schemana på högstadieskolorna där språkvalen måste
parallelläggas vilket i praktiken skulle bli omöjligt att hantera på ett bra sätt.
Detta skulle innebära att undervisningen i moderna språk på mellanstadiet
som, om den förläggs till åk 6 skulle vara 80 minuter per vecka, i de flesta fall
skulle behöva skötas av lärare som ambulerar runt på många skolor på samma
sätt som modersmålslärarna idag. Det skulle bli otydligt med både personalansvar och rektorsansvar för den personalen och risken är stor att behöriga
språklärare inte kommer att söka den typen av tjänst, vilket kan få till följd att
kvaliteten på undervisningen sjunker i förhållande till den nu rådande.
Kommunstyrelsen föreslår därför att moderna språk helt förläggs till
högstadiet.
• Teknikämnet garanteras 200 h. Idag finns ingen garanterad tid utan det
ingår i blocket av timmar till NO-ämnen. Timmarna föreslås, fördelas 47
h på L, 65 h på M, och 88 h på H.
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Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är önskvärt
att ämnet teknik får en garanterad undervisningstid i alla stadier. Ämnet har
sedan införandet av Lpo94 på många skolor inte haft en tydlig ställning bland
övriga ämnen.
•

Skolans val, de 20 % av ett ämne (dock ej kärnämnena) som får tas i
anspråk fördelas stadievis. Reformen rör endast grundskolan då
skolans val inte finns som ämne på grundsärskolan.

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Idag kan man ta ut
all tid t.ex. från SO/NO i lågstadiet och lägga som skolans val i högstadiet. Det
är önskvärt rektorer för alla stadier har möjlighet att profilera skolan och välja
att lägga mer tid i ett visst, eller vissa ämnen.
•

Anpassning av studiegång i grundskolan skall utformas så att
eleverna så långt det är möjligt får förutsättningar att nå
gymnasiebehörighet. I klartext innebär det att man så långt det är
möjligt ska undvika att ta bort kärnämnena vilka krävs för att bli
behörig i gymnasiet, samt att det åtminstone behövs ytterligare fem
betyg. Förslaget omfattar inte grundsärskolan då det inte finns
betygskrav för behörighet till gymnasiesärskolan.

Kommunstyrelsen tillstyrker promemorian i detta avseende. Det är önskvärt
att öka andelen elever som når gymnasiebehörighet.
Borås Stad saknar en utökning av antalet timmar idrott. En riksdagsmajoritet
har föreslagit en utökning av antalet timmar i idrott med 20 procent och Borås
Stad uppmanar regeringen att följa det förslaget.
Reformen beräknas vara kostnadsneutral då tid byts mot tid mellan ämnena.
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Ordning och reda i ekonomi och verksamhet
Borås behöver ett nytt politiskt ledarskap. Ett ledarskap som står för
kontinuitet, tydlighet, närvaro och hållbarhet. Ett ledarskap som garanterar
boråsarna att de medel som de bidrar med till kommunens verksamheter
används på ett ändamålsenligt sätt. Ett ledarskap som motverkar ryckighet och
oklara planeringsförutsättningar. Ett starkt lokalt politiskt ledarskap med
förtroende för verksamheterna skapar utrymme för utveckling, hög kvalitet och
god arbetsmiljö. Detaljstyrning och onödig byråkratisering ska motverkas.
Kommunens kärnverksamheter ska alltid vara i fokus: utbildning av våra unga,
omsorgen av barn, äldre och funktionshindrade.
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll, och en
förutsättning för alla andra satsningar. Vi vet att vi har många tuffa år framför
oss. Kommunstyrelsen behöver därför ta sin uppsiktsplikt på allvar.
Samordningen av åtgärder för styrning och ledning av kommunens
verksamheter behöver förstärkas. En tidsgräns för beredning av ärenden
behöver införas. Hela beslutsprocessen behöver genomsyras av tydlighet och
transparens.
Vi anser att nämndernas buffertar bara ska få tas i anspråk efter beslut av
Kommunstyrelsen. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en
beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk ska en
åtgärdsplan ha upprättats, och alla andra åtgärder ska ha prövats.
Slutligen behöver vi en ständig och kontinuerlig analys av samtliga
verksamheter i kommunen. Vad gör vi? För vem? Varför? Bör vi fortsätta med
verksamheten? Uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige ska prioriteras.

Ekonomisk sammanställning

Moderaterna presenterar en budget med ett resultat på 124,1 miljoner kronor
och en investeringsbudget på 572 miljoner kronor (Nettoinvesteringar exkl nya
industri- och bostadsområden och underhållsinvesteringar).
Vi har valt att utöver gjorda uppräkningar för löner, priser och demografi lägga
ytterligare 81,7 mnkr på nämnderna i enlighet med redovisad ordning per
kluster:
Bildning: 47,9 mnkr
Vård och Äldre: 10 mnkr
Social omsorg: 9,4 mnkr
Kultur/Fritid: 8,4 mnkr
Övriga nämnder: 9 mnkr
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När vi går in i 2017 har äldreomsorgen med sig en strukturell obalans från
2016. Vi har tidigare beskrivit att det finns betydande brister i det politiska
ledarskapet i Borås, brister som inneburit att ledningen inte med tillräcklig
kraft agerat för att få ekonomin under kontroll. Höga ambitioner i välfärden
förutsätter hållbar finansiering och den demografiska utvecklingen kräver att
resurserna användas ansvarsfullt, så att varje skattekrona ger maximal nytta.
Det krävs att välfärdssektorn tar till sig innovationer och utvecklar nya
metoder för att ökad kvalitet ska kunna komma alla till del. En mångfald av
utförare driver innovation och utveckling.
Enhetschefer ska i så stor omfattning som möjligt ha helt budgetansvar för sin
verksamhet. Det innebar att mandat att ta beslut ska följa med ansvar. Det
innebär till exempel också möjlighet att inom befintlig ram kunna rätta till
lönesnedsitsar för att premiera den personal som anses ha för låg lön.
Den
höga
investeringsnivån,
som
är
nödvändig
utifrån
vår
befolkningsutveckling, ställer krav på resultat runt 200 miljoner om vi ska leva
upp till våra egna ställda mål om 2 procent i resultat av skatte- och
bidragsintäkter för att kunna täcka 80 procent av kostnaderna vid
investeringar. Detta innebär att en grundlig diskussion, om resultatnivån de
kommande åren, krävs för att kunna leva upp till de högt uppsatta ekonomiska
målen. Det kräver också en strikt budgetföljsamhet för våra nämnder under
året.

3

RESULTATRÄKNING - Budget 2017 (M)
Mnkr
Bokslut Bokslut
2014
2015
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Budget Budget
2016
2017

1 349,5 1 325,9 1 419,8 1 462,4
-6 309,0 -6 461,2 -6 823,9 -7 143,3
-4 959,5 -5 135,3 -5 404,1 -5 680,9
-190,4

-205,3

-212,0

-230,0

-5 149,9 -5 340,6 -5 616,1 -5 910,9

Skatteintäkter

4128,9

4312,2

4588,2 4 776,0

Generella statsbidrag och utjämning

1093,3

1109,3

1093,9 1 224,0

Finansnetto

27,1

29,5

24,0

35,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

99,4

110,4

90,0

124,1

Realisationsvinster fastigheter och mark

57,4

49,5

156,8

159,9

90,0

124,1

Skatte- och bidragsintäkter
Ökning skatte- och bidragsintäkter

5222,2
2,9%

5421,5
3,8%

5682,1
4,8%

6000,0
5,6%

Verksamhetens nettokostnader
Ökning verksamhetens nettokostnader
-därav nämnderna

5149,9
4,5%
3,2%

5340,6
3,7%
2,9%

5616,1
5,2%
3,6%

5910,9
5,2%
4,7%

3,0

2,9

1,6

2,1

ÅRETS RESULTAT
NYCKELTAL

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
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Budget 2017 (M)
Tkr
Nämnd

K-bidrag 2016

Korr 2016 Uppräkning

Ram 2017

12 000
4 450

500
100

12 500
4 550

87 493
106 050
1 000
5 700
27 600

1 750
3 730
0
100
450

89 243
109 780
1 000
5 800
28 050

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd

210 704
39 617
0
23 900

4 050
600
0
500

214 754
40 217
0
24 400

147 150
61 650
22 800
158 898
482 099
222 150
628 112
667 471
1 264 481
253 234
1 144 761

8 955

4 650
2 550
500
3 000
15 534
4 100
12 998
23 947
55 334
5 066
44 384

Summa

5 571 320

21 312

183 843

533
2 667
2 090
2 182
4 885

Förslag
KS

K-bidrag
2 017

151 800
64 200
23 300
162 431
500 300
226 250
643 200
693 600
1 324 700
258 300
1 198 100

350
0
0
6 000
1 250
135
600
0
0
6 600
0
-5 000
0
0
2 650
0
0
1 840
7 000
1 000
4 600
10 900
30 000
3 800
10 000

12 850
4 550

154 450
64 200
23 300
162 000
507 300
227 100
643 800
703 000
1 353 050
262 500
1 198 300

5 776 475

81 725

5 858 250

113 000
111 050
1 150
6 400
27 450
223 200
40 200
-5 000
24 400
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Trygg och likvärdig välfärd i hela kommunen
Borås ska ha en trygg och likvärdig välfärd i hela kommunen, där människan
sätts före systemen. Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierad utbildning,
barnomsorg och äldreomsorg med hög kvalitet oavsett bakgrund eller
betalningsförmåga. Det handlar om att tillgodose människors kunskaps-, vårdoch omsorgsbehov genom hela livet.
Förskolan och skolan ska ge alla barn och unga en bra start i livet. Skolan ska
lägga en bra grund och förbereda eleverna inför fortsatta studier eller inträdet
på arbetsmarknaden.
Vård och omsorg som är tillgänglig för alla skapar trygghet. Vård ska ges med
hög kvalitet efter behov. Det är viktigt att äldreomsorgen präglas av respekt för
att äldre har egna tankar, önskemål och intressen, varför det krävs en
mångfald av lösningar och möjligheter att via val påverka sin vardag.
Livskvaliteten ska vara hög även i livets senare del.

Trygga hem för äldre
Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar så länge som möjligt. De ska
erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänsten behöver
utvecklas i takt med att fler väljer att bo kvar hemma längre. Över en viss ålder
beviljas lättare insatser nästan alltid. Samtidigt står dessa för en stor del av
handläggningsbördan, vilket tar upp kommunala resurser och innebär en
stelbent service till äldre som behöver en snabb och okomplicerad
handläggningsprocess.
Men det finns också äldre som upplever att kvarboendet är förknippat med
tvång och isolering. Det leder till otrygghet för den äldre och hård belastning på
hemtjänstpersonal och anhöriga. Det finns äldre som är för friska för
vårdboende men som samtidigt upplever ensamhet och otrygghet i sitt boende
och som inte vill bo kvar. Moderaterna vill att det ska finnas alternativ till att
bo kvar hemma, som erbjuder mer trygghet och social samvaro. Vi behöver nya
boenden som kan erbjuda olika former av tjänster, stöd, gemenskap och
aktiviteter. De senaste åren har flera sådana boendeformer utvecklats, dels
genom seniorboenden och dels genom trygghetsboenden. Dessa behöver byggas
i olika delar av staden, med ett särskilt stort behov i centrum
Vi behöver boenden i både hyresrätts-, eller bostadsrättsform som erbjuder
olika tjänster och kringaktiviteter. Exempelvis olika former av service,
personal/bovärd, trygghetslarm, hushållsnära tjänster, gemensamma
måltider, motion, gemensamma aktiviteter med mera. För att utveckla detta
ytterligare krävs en dialog med berörda aktörer runt om i landet.
Boendeformer är en viktig framtidsfråga för äldreomsorgen. I det arbetet har
kommunen en viktig roll både genom att stimulera tillkomsten av
seniorboenden
och
trygghetsboenden
genom
markanvisning
och
bostadspolitik.
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För att höja kompetensnivån inom äldreomsorgen vill vi se över
förutsättningarna för kompetensutveckling riktad till enhetscheferna. Detta
bör förslagsvis göras i nära samarbete med högskolan.

Trygg socialtjänst
Individ och familjeomsorgen utgör en central del i samhällets skyddsnät för att
ge trygghet och stöd till de människor som av olika anledningar hamnat i en
situation de inte klarar av utan hjälp. Vår politik syftar till att hjälpa de
människor som behöver det, samtidigt som de sociala trygghetssystemen ska
uppmuntra människor att utifrån sina egna förutsättningar bryta utanförskap
och bidragsberoende.
Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar
man sig inte ensam eller orkar inte ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett
skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur
utanförskapet.
När det gäller barn som far illa måste extra höga krav ställas på samhällets
insatser. Socialtjänstens arbete med utsatta barn ska präglas av hög kompetens
och kvalitet för att snabbt och effektivt kunna ta hand om de barn som av olika
anledningar behöver trygghet, skydd och stöd.
När det gäller människor som fastnat i missbruk måste samhället arbeta aktivt
på flera fronter. Det viktigaste är det förebyggande arbetet som syftar till att
minska tillgången på droger och fånga upp de personer som är på väg in i ett
missbruk.
Socialtjänsten har ett komplext uppdrag där problematiken man möter över tid
förändras. Borås Stad har i grunden en välfungerande socialtjänst.
Introduktion,
metodhandledning
och
kompetensutveckling
för
socialsekreterarna gör våra socialtjänstanställda attraktiva för andra
kommuner. Samtidigt ökar andelen som har ett långvarigt beroende av
socialbidrag. Även den psykiska ohälsan ökar. Vi har svårt att rekrytera och
behålla socialsekreterare. Detta i kombinationen med ett ökat antal
ensamkommande barn och ungdomar ställer nya krav på socialtjänstens sätt
att arbeta. För att stärka socialtjänsten ytterligare har Moderaterna under
2016 fått gehör för en ordentlig genomlysning. Bland annat har det tagits fram
en kompetensplan för socialsekreterare.
För de flesta barn och ungdomar är internet idag en självklarhet. Kränkningar,
övergrepp, trakasserier och mobbning på nätet ökar också konstant. Här gäller
det för kommunen att hänga med och kunna erbjuda en bra socialtjänst även
online.
Kommunfullmäktige har beslutat, som svar på en motion från moderaterna, att
ge SDN Väster i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan knyta flera familjehem
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till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och
komma med förslag på åtgärder.
Borås Stad kan bli en kommun som är attraktiv för familjehemmen och som
kan knyta fler familjehem till sig. Att förstärka familjehemsvården är en
investering som kostar initialt men det finns möjlighet att omfördela
kostnaderna på sikt. Vi avsätter 2,5 mnkr till Individ- och
familjeomsorgsnämnden för att påbörja arbetet med en förstärkt
familjehemsvård.

Trygghet i staden
För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska känna trygghet och att
miljön i staden är välvårdad oavsett var eller hur du bor. Vi vill arbeta
strukturerat för att med fysiska åtgärder göra Borås tryggare att vistas i. Det
kan handla om att förbättra belysningen på vissa platser. Det kan vara att
omgestalta passager och platser för att göra dem mer tillgängliga och ge dem
mer insyn. Det ska också vara att gallra växtlighet i våra parker för att göra
dessa mer inbjudande och säkra att vistas i.
Områden där lag och ordning inte följs får aldrig accepteras. Den organiserade
brottsligheten har på senare tid tagit över delar av vissa specifika områden. En
åtgärd för att komma till bukt med problemen är utökad kameraövervakning.
Vi vill se över möjligheten att i större utsträckning kameraövervaka torg,
samlingsplatser och särskilt utsatta områden där boråsaren upplever en
otrygghet.
Vi vill se lokala och mobila polisstationer i brottsutsatta områden. Vikten av att
ha polisen på plats i närområdet är stort, och den lokala kontakten ska aldrig
underskattas. Kommunen ska därför, i nära kontakt med polisen, se över
möjligheten att införa lokala poliskontor.
Klotter och skadegörelse ska tas på största allvar och sanering ska som
huvudregel ske inom 24 timmar. Den hållningen har Borås Stad fastställt på
förslag av Moderaterna. Att snabbt och effektivt ta itu med dessa problem ger
en lugnanade och trygghetsskapande effekt.
Vi har under året motionerat om att det ska införas en kommunal jourtelefon
tillsammans med en applikation där kommuninvånare kan anmäla klotter,
nedskräpning, trasig belysning och andra trygghetsstörande företeelser.
Motion blev bifallen i Kommunfullmäktige och arbetet pågår för att underlätta
trygghetsförebyggande åtgärder.

Fler aktörer ger en större valfrihet
En vanlig och ofta medveten retorisk felbeskrivning är att framställa välfärd
med olika aktörer som en marknad. Men välfärden har inte likt en marknad ett
pris och en produktionsnivå där utbud och efterfrågan möts. I välfärden är det
istället behov och inte betalningsförmåga som styr. Till skillnad från en
marknad där ekonomiska krafter står för styrningen, är det inom välfärden

8

politiker som beslutar om tjänster och anslag. Det ställer höga krav på att
utforma system som gör att varje skattekrona används rätt.
Utbildning, vård och omsorg ska ges likvärdigt oberoende av kön, härkomst,
sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Olika aktörer behövs. Offentliga,
kooperativ, aktiebolag, icke-vinstdrivande bolag och andra skapar dynamik
och höjer kvaliteten. För brukaren kan det också finnas en trygghet i att kunna
välja bort en utförare. Utgångspunkten är inte att tillgodose den enskilde
aktörens intressen. De olika aktörerna finns till för att ge brukarna en större
valfrihet. Borås Stad bör istället för att motarbeta andra aktörer i välfärden
välkomna dem. Vi borde ta till oss av innovationer och förbättringar och
inspireras av andra. Vi behöver också kunna förändra kostnadsnivån i takt
med att verksamheten utökas. Därför föreslår vi att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillse att berörda nämnder, då verksamhet utökas eller ny
verksamhet tillkommer, prövar möjligheten till alternativ utförare. Exempelvis
bjuda in fristående förskoleaktörer samt teckna ramavtal för platser på LSSboende och Vård- och omsorgboende.
Riksdagen har beslutat om ändringar i kommunallagen med syfte att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare. Av de nya bestämmelserna, som
trädde kraft den 1 januari 2015, följer att när vården av en kommunal
angelägenhet har lämnats över till en privat utförare ska kommunfullmäktige
varje mandatperiod anta program med riktlinjer för verksamheten och hur
uppföljning ska ske (3 kap. 19 b § kommunallagen). I programmet ska det
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Vi föreslår
därför att även Borås Stad ska arbeta fram ett program för uppföljning av
privata utförare.

Medarbetare
Utan personalen skulle inte Borås Stad ha någon service att erbjuda invånarna.
Ingen förskola, skola, äldreboende eller social insats är bättre än sina
medarbetare. Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att
välfärden ska hålla den kvalitet som Moderaterna efterstävar. Välfärden står
inför ett generationsskifte samtidigt som demografin kommer att öka behoven.
De flesta som arbetar inom välfärden trivs med sitt jobb. Men det finns också
upplevelser om att det är svårt att påverka den egna arbetsplatsen, att arbetet
är krävande och att möjligheterna inom lön- och karriärsutveckling är små.
Borås Stads förmåga att även fortsättningsvis kunna rekrytera och behålla rätt
kompetens är avgörande för vilken välfärd vi kan bedriva. Moderaterna har i
Borås Stads budget 2016 fått gehör för att en kompetensförsörjningsplan ska
tas fram.
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För att enskilda ska kunna få första jobbet ska kommunen ha möjlighet att
använda sig av visstidsanställningar, inte enbart arbetsmarknadsinsatser.
Varje möjlighet för en individ långt ifrån arbetsmarknaden att komma
närmare arbetslivet är ett positivt inslag.
Skickliga ledare bidrar till god arbetsmiljö och ger medarbetarna
förutsättningar att lyckas och politiken måste skapa förutsättningar för ett gott
ledarskap. Chefer inom välfärdssektorn behöver administrativt stöd, ansvar
för ett rimligt antal anställda och en kontinuerlig kompetensutveckling. Balans
behöver råda mellan att ställa krav och mäta, och att ge utrymme åt
professionerna att utveckla verksamheterna.
Idéen med feriejobb är bra, men det måste kännas meningsfullt både för
arbetstagaren och för arbetsgivaren. I somras fick alla ungdomar, som sökte,
ett feriejobb. Det har dock framförts kritik gentemot hur vissa av jobben är
utformade samt om det finns tillräckligt med arbetsuppgifter som är
motiverande att utföra. Vi vill därför initiera en utvärdering av i vilken
utsträckning Borås Stad kan erbjuda feriejobb som är nyttiga och skapar ett
värde för stadens verksamhet.

Gode män
Vi vill även se över hur processen fungerar när det gäller utbetalning av
ersättningar till gode män. Som det är idag granskar kommunen alla rapporter
som kommer in, tvärtemot många andra kommuner som använder stickprov.
Det gör att handläggningstiderna för ärendena drar ut på tiden och att de gode
männen är tvungna att ligga ute med egna medel. En ytterligare tjänst för att ta
itu med problemet bör därför tillföras så att vi kan behålla samt rekrytera gode
män till Borås.

Sociala investeringar
Kommunfullmäktige har beslutat om en social investeringsfond och avsatt 25
mnkr. Dessa medel kan sökas av medarbetare för projekt för att motverka
långsiktiga ekonomiska och sociala negativa händelseförlopp för människor i
Borås. Ett antal projekt har beviljats medel ur fonden och Stadskansliet har
erbjudit projekten metodstöd och följeforskning. Ansvariga nämnder och
förvaltningar har varit positiva till ansökan om medel för sociala investeringar,
men nu kommer signaler om att intresset för projekten avtagit och stöd saknas
till projektledare när väl medlen beviljats. Därför föreslår Moderaterna att alla
nämnder ska överväga möjligheterna till sociala investeringsprojekt inom
ramen för sina verksamheter. Syftet är att öka nämndernas och
förvaltningarnas intresse och engagemang i de sociala investeringarna.

Lönekompensation
Ordinarie uppräkning för löner sker med 2,5 procent. Men detta kommer ändå
vara en för låg kompensation inom vissa sektorer. För att möta ökade
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kostnader för löneglidning och volymökningar, som inte tas hänsyn till i
resursfördelningsmodellen, samt för att ge budgetutrymme för lönesatsningar
på yrkesgrupper som möter medborgare i sitt dagliga arbete tillför vi
ytterligare 32,4 mnkr till berörda nämnder.
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Sveriges bästa skola
Skolan är framtiden
Alla elever ska ges möjligheter att uppnå kunskapsmålen, oavsett
förutsättningar. Det är viktigt att alla elever får den kunskapsstimulans de
behöver för att utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas
in tidigt samtidigt som elever som har lättare att lära ska ges extra stimulans.
Det ska även finnas kunskapskontrakt och nolltolerans mot dåliga skolor ska
gälla. Skolor med fallande kunskapsresultat ska, genom Skolverket, få
skräddarsydda åtgärdspaket för att vända utvecklingen.
En rättvis skola innebär inte att alla elever ska ha exakt likadan utbildning. En
rättvis skola innebär att alla elever ges lika goda möjligheter att utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar. Läxhjälp hjälper de flesta elever att höja
resultaten. Vi tror att läxhjälpen blir bäst om så många aktörer som möjligt är
med och erbjuder elever det stöd de behöver. Det kan vara fritidsgårdar,
näringslivet, föreningar och andra organisationer. Kommunen ska se över vilka
möjligheter det finns att söka statsbidrag för läxhjälp, men för att ta arbetet ett
steg längre vill vi även initiera ett sökbart bidrag för föreningar som erbjuder
läxhjälp.
Då resultaten i PISA-undersökningen har en fallande trend vill vi se mer
undervisning totalt (en timme i veckan), men även mer matematik i högstadiet.
Målsättningen ska vara att alla på sikt utökar sin skoldag med ytterligare
undervisningstid. Internationella studier ger stöd för sambandet mellan utökad
undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har
exempelvis visat sig ge tydliga positiva effekter för elevernas resultat i
matematik i såväl lägre som högre årskurser.
En modern kunskapsskola utvecklas i takt med att samhället förändras och i ett
allt mer digitaliserat samhälle är det viktigt att lära sig språket som styr hur
datorer, datorprogram och internet fungerar. Samtidigt ska alla elever oavsett
bakgrund ges samma förutsättningar att klara vidarestudier och arbete. I dag
ser användandet av modern teknik mycket olika ut på olika skolor. Alla elever
har inte samma förutsättningar att ta del av den kunskap som finns kring den
stundande teknikutvecklingen. Det vill vi ändra på. Programmering ska ingå i
undervisningen redan från första klass.
Kvaliteten i skolans alla stadier är avgörande för morgondagens Borås.
Moderaterna föreslog i arbetet med 2016 års budget att effekten av
volymförändringar för gymnasiet ska vara densamma som för grundskolan.
Det är därför glädjande att vi nu har fått gehör i 2017 års budget för Borås Stad.
Skolan har också en viktig uppgift i att skapa utrymme för diskussion och
eftertanke om de värderingar som finns i vårt samhälle. De ofattbara
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övergrepp som ägde rum under förintelsen får aldrig glömmas. De är en viktig
del av vår historia. Kunskaper om de drivkrafter som ledde fram till förintelsen
är viktiga dels för att förebygga mobbning och trakasserier och i det större
perspektivet för att förhindra att historien upprepas. Därför har arbete med att
återinföra värdegrundsarbete/Bra kompis på Borås Stads grundskolor
påbörjats och ska utvecklas under 2017.
Antalet platser på Borås grundskolor är idag ytterst begränsat.
Ombyggnationen av Bodaskolans plan 4 blir ett välkommet tillskott, men det
behövs mer. Det är därför viktigt att Grundskolenämnden tillsammans med
Lokalförsörjningsnämnden ständigt utvärderar och ser över lokalbehovet inom
grundskolan.
När det gäller att bygga en ny grundskola i Borås finns det varken tid och
möjlighet att vänta tills skolstrukturutredningen är klar - en utredning bör
startas omgående.

En bättre förskola

Vi står inför stora behov av nya förskoleplatser. För att klara utmaningen
behöver vi ta hjälp av byggherrar som vill bygga och hyra ut förskolelokaler,
samt ta hjälp av fristående förskoleaktörer som vill etablera sig i Borås.
Förskolenämnden får i vår budget uppdraget att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden undersöka möjligheterna att få fram fler
förskoleplatser än vad investeringsbudget medger genom att förhyra
förskolelokaler.
För att få en så bra förskoleverksamhet som möjligt krävs utbildad personal.
Förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning ska krävas för att få
fast anställning i förskoleverksamheten. Detta ska i så stor grad som möjligt
även gälla vikarie- och timanställningar.

En ny fördelningsmodell

En ny modell för att fördela budgetmedel skulle ge såväl kommunala som
fristående aktörer lika goda förutsättningar till en hög och jämn kvalitet i
skolverksamheten. Modellen skulle kunna bestå av en grundpeng som är lika
för alla elever. Resterande fördelning sker genom socioekonomisk tilldelning,
vilken tar hänsyn till flera faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå och
andel elever med annat modersmål. Den socioekonomiska tilldelningen skulle
kunna vara baserad på det faktiska elevunderlaget på skolan och inte i vilket
område skolan ligger. Extra tilldelning till elever med särskilda behov skulle
också kunna ges.

Ett aktivt skolval och mer profilering
Vi vill införa ett aktivt skolval. Borås Stad ska erbjuda alla elever och föräldrar
bra information vilka skolor som erbjuds, oavsett vem som driver dem. Elever
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som i dag inte väljer skola blir placerade i en skola i enlighet med
närhetsprincipen. De som inte känner till det fria skolvalet ges inte möjligheten
att själv välja. Valfriheten är en rättighet och vi tycker att alla elever oavsett
social-, ekonomisk- eller geografik bakgrund ska ha den möjligheten.
Vi vill även arbeta för att fler grundskolor i Borås väljer att profilera sig.
Tillsammans med införandet av aktivt skolval skulle våra ungdomar i stort sätt
kunna välja både skola och inriktning för sin utbildning. Idrotts-, estetisk-,
natur- och praktisk profilering är exempel som idag finns att tillgå på olika
skolor i kommunen. Vi vill värna om dessa och alla andra typer av profilering
som tenderar att öka mångfalden i skolan. Det ligger väl i linje med den
skolverksamhet som vi vill se i Borås.

Satsa på lärarna
Om skolan är Borås framtid är läraren och rektorerna dess viktigaste resurs.
För att underlätta den administrativ börda som våra lärare och rektorer har i
framförallt grundskolan, ska de fortsättningsvis ha möjlighet att få avlastning i
det administrativa arbetet. Detta så att det pedagogiska uppdraget går att
säkerställa. Vi vill att det anställa fler lärarassistenter på Borås grundskolor.
Lärare behöver ständigt få utveckla sina kunskaper, det gäller inte minst
kunskapen om hur man lär ut. Lärarrollen förändras i takt med samhället.
Därför föreslår Moderaterna att det lokala skollyftet även under 2017 ska
omfatta fördjupade kunskaper i specialpedagogik och SVA.
Under 2017 avsätter
kompetensutveckling.

vi

5

miljoner

kronor

till

förskolan

för
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Goda villkor för jobb och företagande
Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i moderaternas politik. Jobb
skapas i företag och av företagare, och politikens uppgift är att skapa
förutsättningar för företagen att skapa jobben. Om vi kommer att kunna klara
av att möta framtidens utmaningar ligger i Borås förmåga att vara en attraktiv
stad för företag att starta och utvecklas i och där det finns en dynamisk
arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Detta ter sig ännu viktigare
efter den nedslående företagarstatistiken som kom från Svenskt Näringsliv i
september med ett tapp för Borås på 59 platser till plats 106.
Borås ska vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i, och vi är
öppna för initiativ som stärker Borås arbetsmarknad. Vi vill ha ett
företagsklimat som kännetecknas av god service, öppen dialog och snabba svar.
I Borås ska idéer kunna förverkligas. Attityden till företagande och kunskapen
om företagandets betydelse för välfärden är viktigt. Moderaterna anser att
kommunen måste sträva efter en ökad tydlighet gentemot näringslivet. Genom
att införa tjänstegarantier kan tydligheten öka, en fråga som Moderaterna
motionerat om redan 2014. Exempelvis kan Borås Stad garantera att en
förfrågan om bygglov ska hanteras inom en viss tid, eller att ett möte med en
handläggare ska ske inom en viss tid.
Vi vill att myndighetsperspektiv byts till ett tydligt serviceperspektiv. Vi vill
minimera onödig byråkrati. Kommunen ska garantera en rättssäker och
effektiv handläggning av alla ärenden. Bra bemötande, hög tillgänglighet och
god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart.
Därför föreslår vi att en väg in ska kompletteras med en tillståndslots som kan
rådgöra med små och stora verksamheter i tillståndsfrågor.

Snabbare etablering för dem som kommit till Sverige
Att stå utanför arbetsmarknaden under lång tid är förödande för individen och
innebär betydande samhällsekonomiska förluster. Det är en utmaning att
underlätta integrationen för dem som kommit hit och får rätt att stanna.
Strategin för att bryta utanförskapet grundas på uppfattningen att alla kan och
vill delta och integrationsarbetet måste finnas i alla verksamheter. Det viktiga
är att individen står i centrum för att själv kunna utvecklas på bästa sätt.
Mottagandet av nyanalända ska syfta till integration, arbete och delaktighet
vilket i sin tur kräver satsningar på jobb, utbildning och bostäder. Snabbare
etablering på arbetsmarknaden och ökad integration ska genomsyra alla
strategiska mål.
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Fritidsaktiviteter
Vi strävar ständigt för att göra Borås friluftsliv så tillgängligt och bra som
möjligt. Ökad aktivitet innebär inte bara tillfredställese för individen utan rent
generellt också lägre ohälsotal. Näridrottsplatser är ett effektivt och bra sätt för
spontanaktivitet och lokala fritidsinslag. Moderaterna ser dessa som viktiga
inslag och jobbar för en ny näridrottsplats i Rydboholm och att befintlig
näridrottsplats på Hulta behålls. Vi föreslår en upprustning av Norrbys
näridrottsplats genom att ersätta nuvarande skateramp. Ersättning av ramp
planeras i nära samarbete med områdets ungdomar.
Nya badbryggor är efterfrågade, bland annat i Gånghester och Hedared. För att
kostnadseffektivisera satsningarna ser vi gärna att skötsel och underhåll sköts
av de lokala föreningarna.
Under en tid har föreningarna som är aktiva i Ishallen signalerat om att det
saknas isyta för att kunna utveckla föreningsverksamheten samt för att kunna
erbjuda allmänheten is att åka på. Vi vill därför avsätta 15 mnkr i
investeringsmedel för att bygga en fullstor isbana i Eventområdet.
Allt fler barn och unga är intresserade av att få lära sig att spela ett instrument,
och kön är lång till kulturskolan. Moderaterna vill främja barn och ungas
musikintresse och tillför Kulturnämnden budgetmedel för att kunna anställa
ytterligare lärare på kulturskolan.
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Ökat bostadsbyggande i en växande stad
Ökade ambitioner för bostadsbyggande
Prognosen för befolkningstillväxten under 2017 är ett tillskott på cirka 1300
personer. Samtidigt beräknas byggstart för knappt 600 nya bostäder under
året. Matematiken går inte ihop. Vi måste öka takten i bostadsbyggandet.
Därför vill Moderaterna att Borås Stad under 2017 kraftsamlar tillsammans
med byggbranschen, fastighetsägare och kommunens bostadsbolag. Bara
genom att arbeta tillsammans når vi en högre målsättning. Vi vill att Borås
målsättning för nya bostäder 2017 är 750 stycken. 25 procent fler än vad den
styrande minoriteten föreslår.
Borås ska erbjuda attraktiva bostadsområden utifrån människors olika behov.
Kommunen ska göra allt för att undvika att fördyra byggnation. Det
åstadkommes genom korta handläggningstider och att inte ställa högre krav än
vad normer och lagstiftning anger. Byggnation av bostäder ska ske genom
förtätning av både Borås centrum och Borås tätort för att kunna erbjuda
attraktiva boenden för alla boråsare. Därför vill Moderaterna att
Kommunstyrelsen under 2017 får i uppdrag att presentera hur nya bostäder
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk.

Mark och etableringar
För att klara av att tillgodose behovet av mark för företagsetableringar krävs en
aktiv markpolitik och hög planberedskap. Vi vill tydliggöra kommunens
ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning,
markanvisningar och markpriser för att redovisa hållningen gentemot företag
som är intresserade av att delta i utvecklingen av Borås. I väntan på
Götalandsbanans sträckning behöver vi utveckla och planera för fler
industriområden. Kommunen ska även pröva nödvändigheten av att äga lokaler
och se över användningsområden. De lokaler och den mark som inte behövs i
kommunens regi ska säljas. Arbetet med att inrätta en distributionscentral ska
fortgå likt tidigare planerat.

Nya lösningar behövs
De människor som av någon anledning är utan bostad tillhör en av samhällets
mest utsatta grupper. Tyvärr kan vi notera att det är en grupp som växer i
Borås. Vi behöver skyndsamt få fram lösningar för dem som saknar tak över
huvudet. En bostad är en absolut förutsättning för att kunna ta tag i andra
problem. Ansvaret för boendesamordning behöver tydliggöras, men även
mandat och befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder
behöver klargöras. Vi ser att det behövs en funktion som samordnar behovet av
bostäder alltifrån ungdomar som har varit placerade i samhällets vård,
personer med psykiska besvär samt de som kommer via etableringen och har
behov av bostad m.fl. Individ- och Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att
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utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.
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Strategiska målområden – indikatorer och
uppdrag
Under denna rubrik redovisas Moderaternas förslag till indikatorer och
uppdrag. Uppdrag markerade med * anger att uppdraget tillkommit på
moderat initiativ.

Människor möts i Borås
Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

Antal genomförda
medborgardialoger

19

13

24

22

24

29

Personer som en hemtjänsttagare
möter, antal/14 dagar (medelvärde)

16

13

14

13

12

144

204

225

240

330

Andel hemtjänsttagare som uppger
att hemtjänstpersonalen alltid eller
oftast tar hänsyn till den äldres egna
åsikter och önskemål, %.

86

89

90

92

93

Andel hemtjänsttagare som uppger
att det känns tryggt att bo hemma
med stöd från hemtjänsten, %.

86

89

90

92

93

200 000

210 000

212 000

220 000

Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Antal lägenheter som är
trygghetsbostäder

Antal gästnätter i Borås

Ändring

201 960

199 611

Uppdrag

Näm nd/bolag

Fritids- och folkhälsonämnden
*Skaterampen på Norrby ska i samråd med ungdomar i området
ersättas, antingen med ramp eller med annan ersättning beroende på
hur samrådet utfaller.
*Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås.

Fritids- och folkhälsonämnden

*Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till
ortsråden.

Fritids- och folkhälsonämnden

Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden
och lokala utövare, får i uppdrag att finna formerna för och införa en
öppen vägg, det vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt offentligt.

Kulturnämnden

Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig

Sociala omsorgsnämnden

Stryks
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Uppdrag

Näm nd/bolag

verksamhet för yngre dementa.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

*Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga
fram förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal
platser för både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över.
Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden
ska beaktas.

Vård- och äldrenämnden

*Under året ska vård- och äldrenämnden se över regelverket för
trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som
privata aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i
hela kommunen.

Vård- och äldrenämnden

Ett särskilt boendeform ”trygghetsboende plus” med fler
trygghetsskapande insatser ska utredas.

Vård- och äldrenämnden

Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett boende för
äldre i de centrala delarna av Borås.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ska utreda behov och eventuella former för
att erbjuda en hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala
träffpunkterna för äldre.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden ska fortsätta utveckla användningen av IKT
i äldreomsorgen.

Vård- och äldrenämnden

Nytt uppdrag
Ändring

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

100

100

100

16

14

10

Andel föräldrar som känner sig
trygga när de lämnar sitt barn på
förskolan, %

Tillägg
Väntetid i antal dagar för de barn
som inte fått plats på förskola på
önskat placeringsdatum
Andel elever i åk 9 som är behöriga
till något nationellt
gymnasieprogram, %.

16

83,0

74,8

88

85

86

90

Genomsnittligt meritvärde i årskurs
9.

213,9

192,6

219

216

218

221

Andel elever som känner sig trygga i
grundskolan, åk 4-9, %.

90,8

92,2

98

94

96

100
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Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

Andel elever i åk 5 som upplever att
läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %.

90,7

96,2

99

97

97

100

Andel elever i åk 8 som upplever att
läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %.

90,5

87,4

98

94

96

100

Andel elever med
högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

91,1

92

92

94

Andel elever som känner sig trygga i
gymnasieskolan, %.

96,2

94,8

98

97

98

99

Andel barn och unga som inte lever i
hushåll med försörjningsstöd; %.

96,8

97,1

97

98

98

99

Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Uppdrag

Näm nd/bolag

Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på Viared.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att fortsätta ha en kontinuerlig
dialog med fristående aktörer som vill driva förskolor.

Förskolenämnden

Nytt uppdrag
Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare undersöka möjligheterna att
få till fler förskoleplatser genom att förhyra förskolelokaler.

Förskolenämnden

Nytt uppdrag

*Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan
Förskolenämnden
förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i
övrigt att all personal har relevant utbildning.

Ändring

Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt behöver
extra resurser för att öka elevernas måluppfyllelse och avsätta 6
miljoner kronor för att stärka dessa skolor.
*Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att
bygga minst en ny centralt belägen grundskola.

Grundskolenämnden

Ändring

Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till praktik i
att starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som
fanns tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor ska
omfattas av försöket.
Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering
nämnden ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.
*Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett
sökbart bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
sätt att erbjuda elever hjälp att klara körkortet. Under 2017 bör ett
första steg kunna tas, genom att erbjuda eleverna stöd med den
teoretiska delen av körkortsutbildningen.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Stryks
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Uppdrag

Näm nd/bolag

De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med
AST sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd –
genom hela skolsystemet.
*Lärare ska inom ramen för det lokala skollyftet, som beslutades i
budget 2015, även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.
Ytterligare 5 mn kr avsätts för kompetensutveckling riktat till
förskolelärare.

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att införa aktivt skolval och
gemensam kö i Borås.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får i uppdrag att införa en ny modell för att
fördela medel till Borås skolor.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden får genom sina skolor i uppdrag att anställa
lärarassistenter i syfte att avlasta lärarna.

Grundskolenämnden

Tillägg

Nytt uppdrag
Nytt uppdrag
Nytt uppdrag

Företagandet växer genom samverkan
Kom m unfullm äktiges
indikatorer
Tillgång till mark för företagande,
m2
Borås Stads näringslivsklimat ranking enligt Svenskt näringsliv

Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

47

106

35

35

35

35

63

66

66

75

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd
Kund Index
Antal hushåll som får
försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

608

555

590

500

480

460

353

440

375

440

420

420

Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar.

Uppdrag om ändring av
indikator i budget för 2018
Uppdrag

Näm nd/bolag

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad
näringslivsutveckling ska finnas under Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska ta fram en strategi att tillämpas vid ny- och
ometableringar av företag, för att säkerställa att
samhällsplaneringsintressen och företagens behov vägs mot
varandra.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Stryks
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Uppdrag

Näm nd/bolag

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag
som vill öka sitt hållbarhetsarbete.
*Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att
kombinera SFI med praktik för att kunna lära svenska på jobbet.
Kommunsstyrelsen får i uppdrag att tillse att stadens förvaltningar
och bolag, utöver arbetsmarknadsinsatser, även använder sig av
visstidsanställningar med syfte att ge människor möjligheter till
första jobbet.

Kommunstyrelsen

Stryks
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Nytt uppdrag

Livskraftig stadskärna
Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

17

17

20

17

17

20

85

147

200

200

200

200

40

100

100

100

100

302

500

500
600

600

800

84

60

100

100

100

100

151

46

46

46

162

160

Antal personer i en
hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av
socialtjänsten

Uppdrag om ändring av
indikator i budget för 2018
Förtätning av stadskärnan, antal
nyinflyttade till centrum
Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan.
Antal nyproducerade bostäder i
Borås tätort.

Ändring
Andel av ansökningarna om bygglov
med fullständiga handlingar som
fått beslut senast 8 veckor efter
ansökan, %.

Uppdrag om ändring av
indikator i budget för 2018
Antal nyproducerade lägenheter av
allmännyttan
Uppdrag

Näm nd/bolag

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram
åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort.

Tekniska nämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen
för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och
befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi
på bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Nytt uppdrag

Nytt uppdrag
Nytt uppdrag
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Utfall
2015

Andel hushåll och företag som har
tillgång till bredband om minst
100Mbit/s, %

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

61

70

75

92

94

100

100
150

150

150

189

500

500

500

500

15
50

100

100

59

Antal nyproducerade bostäder
utanför Borås tätort.

Ändring
Antal nya bostäder i detaljplan
utanför stadskärnan.
*Antal nyproducerade lägenheter av
kransorternas kommunala
bostadsföretag.

Ändring

44

Uppdrag

Näm nd/bolag

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram
åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås kransorter.

Tekniska nämnden

Nytt uppdrag
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Utfall
2015

Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och kollektivtrafikresandet
ska öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens
cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon i Borås Stads
verksamhet som är miljöfordon, %.

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

4

4

4

4

437 000

448 000

459 000

545 000

159

160

162

170

90

92

95

95

0,2
422 105

422 940

152
84

87

Uppdrag

Näm nd/bolag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att använda Kommunstyrelsen
befintliga järnvägar och/eller nybyggda spår för pendeltågs/spårvagnstrafik.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor Tekniska nämnden
användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala
staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.

Tekniska nämnden

Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra
året, och detta anslag ska också ge utrymme för ett intensifierat
arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av
cykelbanorna.

Tekniska nämnden

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kom m unfullm äktiges
indikatorer

Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

40

45
25

25

25

145

175

200

350

Andel ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel, %.

Ändring
Total energiproduktion från
solenergi, mwh

23,6
89

29,1

Uppdrag

Näm nd/bolag

Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade
livsmedel, att ligga till grund för uppföljning av ambitionen att år för
år öka den närproducerade andelen.

Kommunstyrelsen

För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i

Lokalförsörjningsnämnden

Stryks
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Uppdrag

Näm nd/bolag

Kemikalieplanen avsätts 1 miljon kronor i investeringsbudgeten.
Kostnad och tillvägagångssätt för användningen av giftfri
plast/gummigranulat, alternativt annat material, i konstgräsmattor
ska utredas.

Fritids- och folkhälsonämnden

I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska
nämnden i uppdrag att skylta om att rökning avråds förbjuds.

Tekniska nämnden

Ändring

Ändring

Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås
Stryks
Stad och externt mot medborgare och företag,
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade
livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Samtliga nämnder och bolag

Ekonomi och egen organisation
Kom m unfullm äktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
Hälsa – friska medarbetare under
ett år i % av andel anställda.

Utfall
2015

Utfall
T2
2016

M ålvärde
2016

M ålvärde
2017

M ålvärde
2018

M ålvärde
2025

7,4

7,5

7,0

7,5

7,5

6,0

474,5

478,4

425

450

420

375

30,7

32,7

33

34

35

45

Uppdrag

Näm nd/bolag

Kommunstyrelsen ska i Borås Energi och Miljö AB:s ägardirektiv ge
bolaget ett utökat uppdrag att sköta kommunens
miljökommunikation gentemot allmänheten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att berörda nämnder får i
uppdrag att, då verksamhet utökas eller ny verksamhet tillkommer,
pröva möjligheten till alternativ utförare. Exempelvis teckna
ramavtal för LSS-boende samt Vobo-platser.
*Kommunstyrelsen ska, inom ramen för Kommunfullmäktiges
tidigare beslut om Plan för personal- och kompetensförsörjning,
utreda förutsättningarna för kompetensutveckling bland chefer,
däribland enhetscheferna i äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnader och former för
inspiration och fortbildning för stadens måltidspersonal., till
exempel i form av ett utbildningskök.
Kommunstyrelsen, genom Centrum för kunskap och säkerhet (CKS),
får i uppdrag att i nära kontakt med polismyndigheten ta fram en
plan för var och hur utökad kameraövervakning kan ske.

Kommunstyrelsen

Nytt uppdrag
Kommunstyrelsen

Nytt uppdrag
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ändring
Kommunstyrelsen

Nytt uppdrag
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Uppdrag

Näm nd/bolag

*Kommunstyrelsen, genom CKS, ska föra en dialog med polisen om
att inrätta lokala och/eller mobila polisstationer.
Möjligheten att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal som annars står långt fram
arbetsmarkanden ska utredas.
Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa
stadens anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från
arbetet och får i uppdrag att utreda hur distansarbete kan användas
för nämnda ändamål.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads gemensamma
personalpool från 1/1 2017. Arbetet sker i nära samarbete med
berörda nämnder Arbetslivsnämnden. Verksamheten ska utvärderas
hösten 2017, och denna utvärdering ska innefatta en prövning av var
om den operativa verksamheten och dess finansiering ska flyttas till
annan nämnd fr o m 2018-01-01, i linje med att Kommunstyrelsen
kommer därefter, huvudsakligen, har en strategisk funktion.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och
förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan
uppstå vid upphandlingar.
Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.

Kommunstyrelsen

En upprustningsplan ska tas fram för dusch- och omklädningsrum i
bland annat skolor och anläggningar för sport och fritid.
*Musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet under
Kulturnämnden.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga
organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan
formella krav på utbildning.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett program för
uppföljning av privata utförare.

Lokalförsörjningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Stryks
Kommunstyrelsen

Ändring

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Stryks
Kulturnämnden
Arbetslivsnämnden

Kommunstyrelsen

Nytt uppdrag
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Förstudier
Moderata förslag markeras med rött

UTREDNINGS- OCH FÖRSTUDIEPROJEKT 2017, 2018
Projekt

Ansvarig nämnd

Fritid
Sven Ericsonvallen, nya omklädningsrumLfn
Dalsjöfors simhall

Lfn

Översyn av fritidsanläggningar

Lfn, Fof

Bergdalens omklädningsrum
Omklädningsrum översyn

Lfn, Fof

Skyttecenter

LFN

Konstmuséet entré

Lfn

Förskola
Förskola, Kristinegården

Lfn

Grundskola
Erikslundsskolan ombyggnad

Lfn

Sandgärdskolan ombyggnad

Lfn

Byttorpskolan ombyggnad + ny förskola Lfn
Myråsskolan om- och tillbyggnad

Lfn

F-6 skola på regementsområdet

Lfn

F-3 skola i Dalsjöfors samt
Tummarpskolan om- och tillbyggnad

Lfn

Norrbyskolan återställning till skola

Lfn

Grundskolor, plan
Bodaskolan idrottshall/aktivitetshus LFN
Äldreomsorg
Äldreboende, plan
Tekniska
Toaletter Stadsparken

LFN/TN
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Investeringsbudget
Investeringsplan 2017-2019

Investeringsbudget

* = nytt PROJEKT (ej med i Budget 2016)

Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016

Återstår

Budget
2017

Plan
2018

2019

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Energibesparande åtgärder
Samma som förra året

Lfn
Ks

25 000
15 000

25 000
15 000

8 000
5 000 B

8 000
5 000

9 000
5 000

Solenergi

Lfn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

Ks
Lfn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000 B
1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

Hyresgästanpassningar

Lfn
Ks

24 000
24 000

24 000
24 000

8 000
8 000 B

8 000
8 000

8 000
8 000

Säkerhetsinvesteringar

Lfn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

* Underhållsinvesteringar
Bedömd nivå. Följer underhållsplan

Lfn
Ks

112 290
105 000

112 290
105 000

36 874
35 000 B

37 427
35 000

37 989
35 000

* Restaurering av Vattentornet, Borås

Lfn
Ks

9 000
9 000

Almenäs ombyggnation
Kundstyrt projekt. Ej klart om det blir något

Lfn
Ks

Kopiatorer/utskriftsenheter
Samma som förra året

Miljöanpassningar
Tillgänglighetsanpassning

8 959
8 959

8 959
8 959

3 500
0

3 500
0

3 500
0

Sn
Ks

12 000
9 000

12 000
9 000

4 000
3 000 B

4 000
3 000

4 000
3 000

Fordon och maskiner
Samma som förra året

Sn
Ks

94 500
45 000

94 500
45 000

31 500
15 000 B

31 500
15 000

31 500
15 000

Kommunikationsutrustning IT

Sn
Ks

9 000
9 000

9 000
9 000

3 000
3 000 B

3 000
3 000

3 000
3 000

Sn
Ks

4 802
4 802

4 802
4 802

4 802
4 802

Sbn
Ks

1 800
0

1 800
0

1 800
0

* Utbyte infartsskyltar

Ks
Ks

3 500
3 500

3 500
3 500

3 500
3 500

* Nytt ärendehanteringssystem

Ks
Ks

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

* E-arkiv

Ks
Ks

2 300
2 300

2 300
2 300

2 300
2 300

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER
OCH SÄRSKILDA SERVICEFUNKTIONER

N
Ks

312 692
237 602

41
41

0
0

41
41

312 651
237 561

122 235
93 561

94 927
72 000

96 489
72 000

*Nytt gemensamma/särskilda servicefunktioner

N
Ks

135 692
126 602

41
41

0
0

41
41

135 651
126 561

60 235
56 561

37 427
35 000

37 989
35 000

Ks
Ks

105 000
105 000

105 000
105 000

35 000
35 000

35 000
35 000

35 000
35 000

N
Ks

105 000
105 000

105 000
105 000

35 000
35 000

35 000
35 000

35 000
35 000

Beläggningsunderhåll
Höjt med 0,1 mnkr jmf förra året

Tn
Ks

57 000
25 500

57 000
25 500

19 000
8 500 B

19 000
8 500

19 000
8 500

Attraktiv stad

Tn
Ks

9 000
9 000

9 000
9 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

Div mindre gatu- och broarbeten
Samma som förra året

Tn
Ks

24 000
16 500

24 000
16 500

8 000
5 500 B

8 000
5 500

8 000
5 500

Program för tillgänglighet

Tn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

Gång- och cykelvägar

Tn
Ks

28 500
14 000

28 500
14 000

9 500
9 500 B

9 500
3 000

9 500
3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort
Samma som förra året

Tn
Ks

6 000
3 000

6 000
3 000

2 000
1 000 B

2 000
1 000

2 000
1 000

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

Tn

7 000

7 000

3 500

3 500

* Pantängen, skärmtak
* Solpotentialkarta
Samhällsbyggnadsnämnden tar det ur driftöverskott 2016

41
41

41
41

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH
SKYDD

0
0

0
0

0
0

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
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* = nytt PROJEKT (ej med i Budget 2016)
Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet
Ks

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016
7 000

Återstår
7 000

Budget
2017
0

Plan
2018
3 500

2019
3 500

8 200
8 200

2 000
2 000

3 100
3 100

3 100
3 100

2 000
1 000

2 000
1 000

2 000
1 000

500
500

500
500

Ny kollektivtrafik

Tn
Ks

21 000
21 000

Upprustning centrummiljöer
Samma som förra året

Tn
Ks

6 000
3 000

6 000
3 000

Borås flygplats
Samma som förra året

Tn
Ks

1 750
1 500

1 750
1 500

Promenadstråk längs Viskan
Samma som förra året

Tn
Ks

12 000
9 000

12 000
9 000

4 000
3 000

4 000
3 000

4 000
3 000

Ny Nybro
Framflyttas

Tn
Ks

15 000
15 000

15 000
15 000

3 000
0

12 000
3 000

12 000

Tn
Ks

27 000
0

27 000
0

27 000
0

Tn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

Tn
Ks

19 500
15 000

19 500
15 000

6 500
5 000 B

6 500
5 000

6 500
5 000

* Upprustning trappor
Drift

Tn
Ks

3 000

3 000
0

1 000
0

1 000

1 000

* Trädåterplantering
Utbyte av 100 st Lindar. Ej ställningstagande

Tn
Ks

1 700

1 700
0

1 700
0

* Renovering av asfalterade parkvägar
Drift alt. komponentavskrivning som minskar K-bidrag

Tn
Ks

4 050

4 050
0

1 350
0

1 350

1 350

Div. mindre parkinvesteringar
Ersätter de tre objekten ovan

Tn
Ks

0
1 500

0
1 500

0
1 500 B

0
1 500

0
1 500

Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur

Tn
Ks

4 500
1 500

4 500
1 500

1 500
1 000 B

1 500
500

1 500
500

* Toaletter i Stadsparken
Utredning pågår. Ej ställningstagande

Tn
Ks

3 000

3 000
0

3 000
0

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER

N
Ks

256 000
148 500

0
0

12 800
12 800

12 800
12 800

243 200
135 700

97 300
43 500

78 950
44 100

66 950
53 100

*Nytt Gator, vägar parker

N
Ks

38 750
0

0
0

0
0

0
0

38 750
0

34 050
0

2 350
0

2 350
0

Utveckling av konstgräsplaner

FoF
Ks

8 000
8 000

8 000
8 000

4 000
4 000

2 000
2 000

2 000
2 000

Utveckling av näridrottsplatser

FoF
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

1 000
1 000 B

1 000
1 000

1 000
1 000

Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne

FoF
Ks

4 500
4 500

4 500
4 500

1 500
1 500 B

1 500
1 500

1 500
1 500

Utveckling av spår och leder

FoF
Ks

10 890
11 000

10 890
11 000

3 990
4 000 B

3 450
3 500

3 450
3 500

Utveckling av badplatser (utebad)

FoF
Ks

1 520
1 500

1 520
1 500

520
500 B

500
500

500
500

Evenemangsstaden Borås

FoF
Ks

4 000
4 000

4 000
4 000

2 000
2 000 b

1 000
1 000

1 000
1 000

FoF
Ks

15 000
0

15 000
0

* Lundby Park
Samma som förra året. Extern medfinansiering

Fof
Ks

1 400
1 400

* Utveckling av Björkbobacken vid Rya Åsar
Ej

Fof
Ks

1 000
0

Lfn
Ks

54 000
54 000

3 333
3 333

Lfn
Ks

33 700
33 700

39
39

* Skatehallen tillbyggnad
Ej ställningstagande

Lfn
Ks

2 500
0

* Boråshallen ombyggnad (tillgänglighetsanpassning)
Framflyttas

Lfn
Ks

20 000
20 000

* Medfinansiering där Borås Stad ej är väghållare (driftinvestering)
Ej inv. Beslut tas från fall till fall
Parkverksamhet
Grönområdesplanen

Lekplatser/mötesplatser
Samma som förra året

12 800
12 800

12 800
12 800

750
500 B

FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar

* Ny fullstor konstfrusen isbana

Stadsparksbadet Etapp 1

Stadsparksbadet Etapp 2
Framflyttas

400
400

88
88

10 000
4 786

507
507

15 000
15 000

1 000
1 000

500
500 B

500
500

1 000
0

500
0

500

13 333
8 119

40 667
45 881

40 667
40 667

5 214

39
39

33 661
33 661

2 000
0

27 700
2 000

2 500
0

2 500
0

19 405
19 405

19 405
0

595
595

19 405

3 961
27 700
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Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet

* Racketcenter
Anläggningsråd

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016

Återstår

Budget
2017

Plan
2018

2019

Lfn
Ks

26 690
0

Lfn
Ks

72 000
72 000

Lfn
Ks

25 000
0

Konstnärlig utsmyckning och textilkonst
Tidigare fanns 900 tkr tillgängligt

Kn
Ks

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
2 000 B

Skulpturbienalen

Kn
Ks

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000 B

Förvaltningsövergripande investeringar
Samma som förra året

Kn
Ks

900
1 500

900
1 500

900
500 B

500

500

SUMMA FRITID OCH KULTUR

N
Ks

288 100
218 600

4 124
3 851

11 443
5 742

15 967
9 993

272 133
208 607

129 482
87 667

116 405
93 279

26 246
37 700

*Nytt Fritid och kultur

N
Ks

163 590
93 400

752
479

1 443
956

2 595
1 835

160 995
91 565

68 905
30 500

79 255
76 065

12 835
0

Ks
Ks

29 400
29 400

29 400
29 400

14 700
14 700

14 700
14 700

Utbyggnad av industriområde Viared Norra

Ks
Ks

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Utbyggnad av industriområde Nordskogen

Ks
Ks

1 400
1 400

1 400
1 400

500

500

1 400
400

Ks
Ks

30 000
30 000

30 000
30 000

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

Ks
Ks
N
Ks

28 000
28 000
89 800
89 800

28 000
28 000
89 800
89 800

12 000
12 000
37 700
38 200

8 000
8 000
32 700
33 200

8 000
8 000
19 400
18 400

Kulturverksamhet
* Scenteknik stora scenen, Stadsteatern
* Black Box, Stadsteatern
Ej ställningstagande

355

355

26 335
0

1 000
0

12 500

391
391

449
449

840
840

71 160
71 160

15 000
15 000

56 160
56 160

273

132

405

24 595
0

15 000
0

9 595

12 835

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra

Utbyggnad av övriga industriområden
Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET

0
0

0
0

0
0
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Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016

Återstår

Budget
2017

Plan
2018

2019

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Kransmossen, 6 avd

Lfn
Ks

33 565
33 565

1 631
1 631

21 000
21 000

22 631
22 631

10 934
10 934

10 934
10 934

Sagavallen, 6 avd

Lfn
Ks

33 639
33 639

1 185
1 185

20 000
20 000

21 185
21 185

12 454
12 454

12 454
12 454

Kärrabacken, 6 avd

Lfn
Ks

35 485
35 485

19
19

20 000
20 000

20 019
20 019

15 466
15 466

15 466
15 466

Göta, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

500
500

500
500

34 000
34 000

14 500
14 500

19 500
19 500

Bergsäter, 6+1 avd

Lfn
Ks

36 500
36 500

500
500

500
500

36 000
36 000

12 000
12 000

24 000
24 000

Tallbacken, 6 avd

Lfn
Ks

32 000
32 000

2 000
2 000

2 245
2 245

29 755
29 755

32 755
32 755

Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

1 000
1 000

33 500
33 500

Lfn
Ks

18 000
18 000

17 550
17 550

2 000
2 000

15 550
15 550

Gånghester, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

4 000
4 000

30 500
30 500

Sandared, Strandvägen, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

500
500

12 000
12 000

Lfn
Ks

35 350
35 350

33 515
33 515

28 500
28 500

5 015
5 015

Lfn
Ks

36 500
36 500

36 500
36 500

500
500

18 000
18 000

18 000
18 000

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

500
500

6 500
6 500

27 500
27 500

Hässleholmen, Tunnlandsgatan, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

1 500
1 500

18 000
18 000

15 000
15 000

Centrala Byttorp, Vindelgatan, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

7 000
7 000

27 500
27 500

Dalsjöfors, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

13 000
13 000

21 500
21 500

Vid Sjöboskolan, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Sparsör, Vinkelvägen, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

Fristad 2, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Furuberg, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Regementstaden, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Tosseryd, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

Hulta- Svensgärde, 6 avd

Lfn
Ks

34 500
34 500

34 500
34 500

* Ny familjecentral, inventarier

Fn
Ks

400

400
0

Inventarier nya förskolor

Ks

2 400

SUMMA Förskola

N
Ks

813 439
815 439

3 280
3 280

66 285
66 285

Lfn
Ks

14 534
14 534

2 569
2 569

Lfn
Ks

43 660
43 660

1 450
1 450

* Äspered tillbyggnad, 1-2 avd

* KreaNova Norrby, 6 avd
Alideberg, 6+1 avd
* Norrby 2, 6 avd

* Sjömarken, Norra Gränsvägen, 6 avd

Grundskola
Särlaskolan (byggnadens yttre delar)

Fristadskolan högstadie ombyggnad

245
245

450
450

1 835
1 835

200
200

450
450

1 835
1 835

200
200

13 000
13 000

34 300
34 300

400

0
2 400

2 400

69 565
69 565

743 874
745 874

137 009
139 009

5 200
5 200

7 769
7 769

6 765
6 765

6 765
6 765

301
301

1 751
1 751

41 909
41 909

40 804
40 804

30 000

30 000

* Bodaskolan ombyggnad plan 4
Ks

22 000
22 000

202 565
202 565

1 105
1 105

144 500
144 500
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Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016

Återstår

Budget
2017

Plan
2018

2019

* Särlaskolan ombyggnad

Lfn
Ks

132 700
132 700

* Myråsskolan om- och tillbyggnad

Lfn
Ks

80 000
80 000

* Daltorpskolan gymnastikhall, verksamhetsanpassning

Lfn
Ks

13 400
13 400

* Gånghesterskolan om- och tillbyggnad

Lfn
Ks

105 000
105 000

* Sjömarkenskolan tillbyggnad

Lfn
Ks

103 900
103 900

* Engelbrektskolan om- och tillbyggnad

Lfn
Ks

140 000
140 000

* Fristadskolan 7-9, inventarier

Grn
Ks

3 000

3 000
0

3 000

* Gånghesterskolan om- och tillbyggnad, inventarier

Grn
Ks

3 000

3 000
0

3 000

* Myråsskolan om- och tillbyggnad, inventarier

Grn
Ks

3 000

3 000
0

3 000

* Sjömarkenskolan tillbyggnad, inventarier

Grn
Ks
N
Ks

3 000

3 000

645 194
663 194

4 389
4 389

6 437
6 437

11 306
11 306

3 000
0
633 888
651 888

Lfn
Ks

33 651
33 651

2 561
2 561

10 730
10 730

13 291
13 291

20 360
20 360

20 360
20 360 B

* Viskastrandsgymnasiet ombyggnation

Lfn
Ks

24 000
24 000

377
377

377
377

23 623
23 623

12 000
12 000

11 623
11 623

* Sven-Erikssongymnasiet ombyggnation

Lfn
Ks

36 530
36 530

36 530
36 530

10 000
10 000

26 530
26 530

SUMMA Grundskola
Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (Matsal, bibliotek)

* Ombyggnad Bäckängsgymnasiet, inventarier

480
480

132 220
132 220

847
847

847
847

79 153
79 153

89
89

89
89

13 311
13 311

3 655
3 655

9 656
9 656

202
202

104 798
104 798

24 798
24 798

80 000
80 000

103 900
103 900

2 000
2 000

50 000
50 000

202
202

168
168

168
168

10 000
10 000
24 453
24 453

54 700
54 700

51 900
51 900

139 832
139 832

78 022
108 022

171 214
165 214

122 600
116 600

0
0

Ks

SUMMA Gymnasieskola

N
Ks

94 181
94 181

2 561
2 561

11 107
11 107

13 668
13 668

80 513
80 513

42 360
42 360

38 153
38 153

0
0

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET

N
Ks

1 552 814
1 572 814

10 230
10 230

83 829
83 829

94 539 1 458 275
94 539 1 478 275

257 391
289 391

411 932
405 932

267 100
261 100

*Nytt Pedagogisk verksamhet

N
Ks

770 280
787 880

370
370

3 598
3 598

83 853
113 453

235 327
229 327

150 100
144 100

4 448
4 448

765 832
783 432
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Fet text. Förändring jmf Varberg - Moderaternas förslag i rött
Verksamhet

Total Utgift tom Prognos Prognos tom
utgift
2015
2016
2016

Återstår

Budget
2017

Plan
2018

2019

VÅRD OCH OMSORG
Individ- och familjeomsorg
Dammsvedjan boende enligt socialtjänstlagen

Lfn
Ks

25 000
25 000

Lfn
Ks

450
450

Gruppbostad med särskild service enl. LSS
(tänkt placering Skogsfrugatan)

Lfn
Ks

18 000
18 000

1 250
1 250

Gruppbostad med särskild service enl. LSS
(tänkt placering Gyllingtorpsgatan)

Lfn
Ks

17 000
17 000

1 250
1 250

* Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn
Ks

* Gruppbostad med särskild service enl. LSS

7 022
7 022

7 022
7 022

450
450

450
450

1 250
1 250

16 750
16 750

16 750
16 750

1 250
1 250

15 750
15 750

15 750
15 750

16 500
16 500

16 500
16 500

8 250
8 250

8 250
8 250

Lfn
Ks

16 500
16 500

16 500
16 500

8 250
8 250

8 250
8 250

* Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn
Ks

16 500
16 500

16 500
16 500

500
500

16 000
16 000

* Gruppbostad med särskild service enl. LSS

Lfn
Ks

16 500
16 500

16 500
16 500

500
500

16 000
16 000

Son
Ks

3 150
3 150

3 150
3 150

1 350
1 350

900
900

900
900

N
Ks

129 600
129 600

109 122
109 122

57 822
57 822

18 400
18 400

32 900
32 900

0
66 450
0
66 450
143 825 2 590 181
137 851 2 364 065
0
89 800

16 950
16 950
736 930
645 141
38 200
35 000
571 941

17 500
17 500
788 314
701 911
33 200
35 000
633 711

32 000
32 000
544 085
510 200
18 400
35 000
456 800

7 084 1 167 678
6 324 1 068 008

263 993
217 464

371 859
357 892

235 274
211 100

-85 000

-85 000

-85 000

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
* Gångväg vid Hulta Ängar

Inventarier LSS- och SOL-boenden
SUMMA VÅRD OCH OMSORG
*Nytt vård och omsorg

N
66 450
Ks
66 450
SUMMA NETTOINVESTERINGAR
N
2 734 006
Ks
2 501 916
Därav utbyggnad av nya industri- och bostadsområden
Ks
89 800
Därav underhållsinvesteringar ( Nytt fr.o.m 2017)
Ks
NETTOINVESTERINGAR exkl nya industri- och bostadsområden och underhållsinvesteringar
SUMMA NYA INVESTERINGAR

N
Ks

1 174 762
1 074 332

Försäljning av mark och fastigheter

Ks

-255 000

978
978

978
978

17 000
17 000

19 500
19 500

0
0
0
0
15 373 127 572
15 100 121 871
0
0

1 163
890

5 041
4 554

17 978
17 978

20 478
20 478

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 536
BILAGA 1

Moderaternas budgetinspel
På dessa sidor redovisas Moderaternas inspel till Borås Stads budget för 2017. Hela 25 stycken
moderata förslag ingår nu i den budget som läggs fram av de rödgröna partierna och som kommer att beslutas om i Kommunfullmäktige den 23-24 november.
Svart = Med i Borås stads budget 2017
Blått = Ändrad förmulering
Rött = Ej fått gehör för
Trygghet i välfärden
Inspel

Kommentar

Fler bostäder för äldre

Moderaterna vill att det ska finnas alternativ till
att bo kvar hemma, och som erbjuder mer
trygghet och social samvaro. Vi behöver nya
former av boenden för äldre som kan erbjuda
olika former av tjänster, stöd, gemenskap och
aktiviteter. De senaste åren har olika typer av
sådana boendeformer utvecklats, dels seniorboenden, dels trygghetsboende. Dessa behöver
byggas i olika delar av kommunen och just nu
ser vi ett stort behov av ytterligare boende i
centrum.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
under 2017 utreda förutsättningar för att ett
äldre-, trygghets- eller seniorboende ska
kunna byggas i centrala Borås.
I regelverket för trygghetsbostäder anges det
att ett boende ska ha minst 20 lägenheter. Det
begränsar möjligheterna att bygga trygghetsboenden i våra mindre orter.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
se över regelverket för trygghetsbostäder
med syfte att möjliggöra trygghetsbostäder
även i våra tätorter utanför centralorten

BILAGA 1

Bostäder för äldre med olika profil

2

För att ge ytterligare valfrihet till stadens äldre
vill vi att Vård- och äldrenämnden under 2017
startar ett dialogforum där aktörer som bygger
bostäder med olika profil riktade till äldre
bjuds in.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
aktivt ta kontakt med aktörer som redan
idag bygger boenden för äldre med syfte
att uppmuntra till byggnation även i vår
kommun.

Korttidsboende

Det saknas riktlinjer för hur bistånd ska ges för
korttidsboende. Riktlinjer ska tas fram under
2017 av Vård- och äldrenämnden.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
utreda behovet av ytterligare korttidsplatser för dementa.

Hörselinstruktör

Funktionshinderrådet har under lång tid påtalat
vikten av att det finns stöd till personer med
nedsatt hörsel. Inom hemtjänsten och på våra
vård- och omsorgsboenden finns personer
som använder hörapparat. Personal och enskilda behöver stöd och hjälp med att sköta
utrustningen på bästa sätt och för att byta batterier.
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
inrätta funktionen hörselinstruktör.

Kompetensutveckling för enhetchefer inom
äldreomsorgen

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag,
tillsammans med högskolan i Borås, att
under 2017 utreda förutsättningarna för
kompetensutveckling riktad till enhetscheferna inom äldreomsorgen.

Ökad samverkan med idéburna organisationer

För att minska det kommande utanförskapet
bör resurser avsättas för att ta tillvara på de
frivilliga krafter som finns inom integrationsarbetet.

BILAGA 1

3

Arbetslivsnämnden, som samordnare i
Borås stads integrationsarbete, ska framöver nyttja den tecknade överenskommelse
som finns med de idéburna organisationerna.
Barn och unga
Inspel

Kommentar

Behov av nya förskolor

Vi står inför stora behov av nya förskoleplatser. Därför behöver vi ta hjälp av byggherrar
som vill bygga och hyra ut lokaler för förskola
samt ta hjälp av de förskoleaktörer som vill
etablera sig i Borås.
Förskolenämnden får i uppdrag att ha en
kontinuerlig dialog med fristående aktörer
som vill driva förskolor.
Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden
undersöka möjligheterna att få till fler förskoleplatser än vad vår investeringsbudget
medger genom att förhyra förskolelokaler.

Endast utbildad personal i förskolan

För att få en så bra föreskolkverksamhet som
möjligt krävs utbildad personal, i Borås stads
förskolor ska utbildad personal anställas.
Förskolelärare, barnskötare eller annan
adekvat utbildning ska krävas för att få
anställning i förskoleverksamheten.

Bidrag för läxhjälp

I Moderaternas handlingsprogram inför valet
2014 har vi förslag för att erbjuda läxhjälp för
de elever som behöver det. Läxhjälp borde inte
vara en ekonomisk fråga, utan en rättighet för
alla som behöver den. Vi vill därmed initiera
ett sökbart bidrag för föreningar som erbjuder
läxhjälp. Dessa medel ska finnas att söka ur en
avsatt pott.
Uppdrag ges till lämplig nämnd att ta fram
formerna för ett sökbart bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.

BILAGA 1

Ett aktivt skolval och ett gemensamt kösystem

4

Vi vill införa ett aktivt skolval. Borås stad ska
erbjuda alla elever och föräldrar bra information om vilka vägar in i skolan som faktiskt
erbjuds. Elever som i dag inte väljer skola
själva blir placerade i en skola i enlighet med
närhetsprincipen. Men för många människor,
framförallt de som kanske precis har kommit
till Sverige och inte känner till det fria skolvalet, ges inte möjligheten att välja själv. Valfriheten är en rättighet och vi tycker att alla elever
oavsett social-, ekonomisk- eller geografik bakgrund ska få samma möjligheter.
Vi vill även införa ett gemensamt kösystem till
både kommunala och fristående skolor. Det
ska vara ett enhetligt kösystem där samtliga av
vår kommuns kommunala- och fristående skolor ska ingå. Möjligheten att ställa sig i kö ska
begränsas till det året barnet ska börja den
skolform som valet gäller.
Grundskolenämnden får i uppdrag att under 2017 införa aktivt skolval och gemensam kö i Borås.

Ny Skolpengsmodell

En ny skolpengsmodell ger såväl kommunala
som fristående aktörer lika goda förutsättningar till en hög och jämn kvalitet i skolverksamheten. Systemet ska bestå av en grundpeng
som är lika för alla elever. Sedan ska resterande
fördelning ske genom socioekonomisk tilldelning, vilken tar hänsyn till flera faktorer såsom
föräldrarnas utbildningsnivå och andel elever
med annat modersmål. Den socioekonomiska
tilldelningen ska vara baserad på det faktiska
elevunderlaget på skolan och inte i vilket område skolan ligger. Extra tilldelning till elever
med särskilda behov ska kunna ges.
Grundskolenämnden får i uppdrag att under 2017 införa en ny skolpengsmodell.

BILAGA 1

Lärarassistenter

5

För att ge lärare mer tid för att exempelvis
förbereda lektioner, samt fokusera på undervisningen, vill Moderaterna införa lärarassistenter i skolan. Lärarassistenternas uppdrag ska
vara att assistera och avlasta lärarna med uppgifter av administrativ karaktär.
Grundskolenämnden får genom sina skolor
i uppdrag att under 2017 anställa lärarassistenter.

Elever med autismpekstrumtillstånd

Vi vill tillföra ytterligare medel till den
verksamhet som möjliggör att elever kan
gå kvar i kommunens gymnasieskolor.

Fokus fördjupning ämnesstudier, specialpedagogik och svenska 2.

I budget 2015 tillfördes totalt 45 mnkr för ett
lokalt skollyft. Skollyftet var ett ickenivåhöjande anslag som 2015-2017 ska användas till kompetensutveckling för lärarna med
fokus på fördjupade ämneskunskaper.
Vi vill att lärarna utöver fördjupade ämnesstudier även ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och
svenska 2. Idag möter de flesta lärare elever
som har ett annat modersmål än svenska, eller
som behöver en mer individuellt anpassad
undervisning.

Påbörja planeringen för ytterligare grundskolor

Antalet elever i Borås F-9 skolor är idag ca
12 000. Fram till 2020 beräknas antalet elever
öka med ytterligare 1 500.
Grundskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
påbörja planeringen för att få till ytterligare
grundskolelokaler i Borås.

BILAGA 1
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Trygghet på gator, vägar och torg
Inspel

Kommentar

Kameraövervakning

Vi vill se över möjligheten att i större utsträckning kameraövervaka torg, samlingsplatser och
särskilt utsatta områden där boråsaren upplever en otrygghet.
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
får i uppdrag att i nära kontakt med polismyndigheten ta fram en plan för var och
hur utökad kameraövervakning kan ske.

Lokala polisstationer

De senaste åren har den organiserade brottsligheten fått en allt större utbredning, framförallt i våra utanförskapsområden. För att
komma till bukt med problemen anser vi att
det krävs fler poliser på plats i dessa området.
CKS får i uppdrag att föra dialog med polisen om Borås Stads ambition att se lokala
eller mobila polisstationer i de områden
som har störst problem med brottslighet.

Trafikåtgärder

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera
samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i kommunen.

Trygghetsskapande åtgärder

Tekniska nämnden ska regelbundet göra översyn av stadens parker med syfte att öka tryggheten.
Vuxenutbildning

Inspel

Kommentarer

Satsning på SFI

Arbetslinjen ska präglas språkutbildningen för
nya svenskar. Det krävs både SFI och yrkesinriktade kurser som leder till jobb.
Utbildningsnämnden och Arbeteslivsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan arbeta så att SFI kan kombineras med
praktik för att kunna ”lära svenska på jobbet”.

BILAGA 1
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Arbete och företagande
Inspel

Kommentarer

Visstidsanställningar

Vi förordar att kommunen i första hand strävar efter att ge fast anställning. Men för att
enskilda ska kunna få första jobbet, ska kommunen ha möjlighet att använda sig även av
visstidsanställningar, inte enbart arbetsmarknadsinsatser. Varje möjlighet för en individ
långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbetslivet är positivt inslag.
Stadens förvaltningar och bolag ska, utöver
arbetsmarknadsinsatser, även använda sig
av visstidsanställning med syfte att ge
människor möjligheter till första jobbet.

Utvärdering av feriejobb

Idén med feriejobb är fantastisk, men det
måste kännas meningsfullt både för arbetstageren och för arbetsgivaren. I somras fick alla
ungdomar, som sökte, ett feriejobb. Det har
dock framförts kritik gentemot hur vissa av
jobben är utformade samt om det finns tillräckligt med arbetsuppgifter som är motiverande att utföra.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben.

Egen organisation
Inspel

Kommentarer

Alternativa utförare

Nämnderna får i uppdrag att då verksamhet utökas, eller ny verksamhet tillkommer,
pröva möjligheten till alternativ utförare.
Exempelvis teckna ramavtal för LSSboende samt Vobo-platser.

BILAGA 1
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Stadsplanering och bostadsbyggnation
Inspel

Kommentarer

Boendesamordnare

Ansvaret för boendesamordning tydliggörs.
Mandat och befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder behöver
klargöras.
Vi ser också att det behövs en funktion som
samordnar behovet av bostäder alltifrån ungdomar som har varit placerade i samhällets
vård, personer med psykiska besvär samt de
som kommer via etableringen och har behov
av bostad m.fl.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
hur vi på bästa vis kan samordna bostäder
åt de som nu är utanför bostadsmarknaden.

25 procent fler bostäder

Prognosen för befolkningstillväxten under
2017 är ett tillskott på cirka 1300 personer.
Samtidigt beräknas byggstart för knappt 600
nya bostäder att ske under året. Matematiken
går inte ihop. Vi måste öka takten i bostadsbyggandet. Vi vill att Borås Stad under 2017
kraftsamlar tillsammans med byggbranschen.
Bara genom att arbeta tillsammans når vi gemensamma målsättningar.
Vi vill att Borås målsättning för nya bostäder 2017 ska vara750 stycken.
Vi vill ha en indikator för bostadsbyggande
där mål anges för hur många bostäder våra
bostadbolag ska planera och bygga.

Effektiv lokal- och markförvaltning

Borås Stad behöver hela tiden pröva nödvändigheten av att äga lokaler och se över användningsområden. De lokaler och den mark som
inte behövs i kommunens regi ska säljas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
sälja de lokaler och den mark som inte behövs i kommunens regi.

BILAGA 1
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Kultur
Inspel

Kommentarer

Musikskolan i Fristad

I samband med den nya organisationen flyttas
ansvaret för Musikskolan i Fristad från Stadsdelsnämnden Norr till Kulturnämnden.
Musikskolan i Fristad ska ligga som en
egen enhet under Kulturnämnden.
Miljö

Inspel

Kommentarer

Budget i balans

Miljö och konsumentnämnden redovisar i sitt
budgetunderlag att ekonomin är ansträngd. Vi
anser att nämnden ska fokusera på myndighetsutövning och det uppdrag det fått av
Kommunfullmäktige som det är formulerat i
nämndens reglemente. Inom ramen för avfallsplanens uppdrag har Borås Energi och Miljö
AB ansvarar för miljökommunikation och
bolaget arbetar redan idag med information
som gör det lätt att göra rätt för ett långsiktigt
hållbart samhälle.
Borås Energi och Miljö AB får uppdraget
att sköta kommunens miljökommunikation
gentemot allmänheten.

BILAGA 1
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Fritid och folkhälsa
Inspel

Kommentarer

Administrativ hjälp till ortsråd

Tanken med ett ortsråd är att de ska vara forum/en area för att bygga lokala nätverk, sätta
igång idéer, samt att sprida information och
föra dialog med kommunen i aktuella frågor.
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag
att ta fram en kostnadsberäkning och plan
för hur ortsråd kan erbjudas administrativt
stöd.

Näridrottsplats i Rydboholm och på Hulta

Ökad fysisk aktivitet för barn och unga ger
förutsättningar för en bättre folkhälsa.
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag
att återställa näridrottsplatsen på Hulta
samt att 2017 prioritera näridrottsplats i
Rydboholm.

Initiativ vid Norrby näridrottsplats

2014-01-16 beviljades en motion om att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby. Den skateramp som idag finns inom området mycket
nedgången. Slitage har gjort den obrukbar.
Klotter som aldrig tagits bort riskerar att leda
till ytterligare skadegörelse av rampen
Vi vill avsätta medel för en ny skaterampen, alternativt att ungdomarna i området
själva får bestämma på vilket sätt rampen
ska ersättas.

Fler tillgängliga badbryggor

Vi strävar mot att göra Borås friluftsliv så tillgängligt och bra som möjligt. Vi ser gärna att
skötsel och underhåll kan skötas av föreningar.
Orter där badbryggor efterfrågas är bland annat
Gånghester och Hedared.
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag
att se över vilka medel som krävs för ökad
tillgänglighet på kommunens badplatser,
samt var ytterligare behov av badbryggor
finns.

BILAGA 1
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Ekonomi
Inspel

Kommentarer

Stärkt uppsiktplikt

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens
finansiella kontroll och en förutsättning för
framtida satsningar. Vi står inför många tuffa
år framöver p.g.a. den befolkningsutveckling
som vi har.
Med dessa utmaningar behöver Kommunstyrelsen ytterligare stärka sin uppsiktsplikt. Moderaterna har därför redan föreslagit att ett
ledningsutskott tillsätts under Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare förstärka uppsiktplikten.

Resultat i Borås stads budget

Den höga investeringsnivån som är nödvändig
utifrån vår befolkningsutveckling ställer krav
på resultat runt 200 miljoner om vi ska leva
upp till våra egna ställda mål om 2 procent i
resultat av skatte- och bidragsintäkter. Samt att
vi ska täcka 80 procent av kostnaderna vid
investeringar, detta innebär att en grundlig
diskussion om resultatnivån krävs.

Utökning av ramar

Ordinarie uppräkning för löner sker med 2,5
procent.
För att möta ökade kostnader för löneglidning
och volymökningar som inte tas hänsyn till i
resursfördelningsmodellen samt för att ge budgetutrymme för lönesatsningar på yrkesgrupper
som möter medborgare i sitt dagliga arbete
inom kärnan av det kommunala uppdraget vill
vi tillföra 30 miljoner till berörda nämnder.
Utifrån redovisningen av nämndernas begäran
om extra medel, vill vi tillföra totalt
23 175 000:-.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 539
E5
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5,
Borås
I Borås Stads budget för 2015 uppdrogs Lokalförsörjningsnämnden att
genomföra en förstudie för ett äldreboende på Silverpoppeln, Islandsgatan.
Kommunstyrelsen har inte fått underrättelse om huruvida nämnden genomfört
en sådan förstudie.
Kommunstyrelsens bedömning är att den föreslagna tomten inte är lämplig för
en förskola av den storlek som Lokalförsörjningsnämnden föreslår. Dessutom
har Kommunfullmäktige i budget 2015 angivit att ett äldreboende ska utredas
på platsen.
Stadsdelsnämnd Väster har behov av fler platser i förskolan och därför bör det
byggas en förskola på Silverpoppeln. Samtidigt finns det behov av nya bostäder
för äldre i Borås och på Göta är det ont om sådana bostäder.
Kommunstyrelsen anser att byggnation på rubricerad tomt först kan komma i
fråga när utredning om samlokalisering av förskola med bostäder för äldre har
genomförts.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Återremittera ärendet till Lokalförsörjningsnämnden för utredning av samlokalisering av
förskola och bostäder för äldre på rubricerad plats
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E5
ALTERNATIV SKRIVELSE
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6,
Silverpoppeln 5, Borås.
Kommunstyrelsen avstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan och återremitterar ärendet till nämnden för utredning av
samlokalisering av förskola med bostäder för äldre.
Redan i budget 2015 fick Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda
frågan om ett äldreboende på platsen. Ingen sådan utredning har presenterats.
Kommunstyrelsen eftersträvar generellt en god och effektiv användning av
mark och lokaler. Genom en samlokalisering av förskola och bostäder för äldre
kan marken nyttjas effektivt samtidigt som lokalernas faciliteter kan användas
en större del av dygnet.
Kommunstyrelsen förväntar sig att Lokalförsörjningsnämnden återkommer
med förslag på hur en lämplig utformning skulle kunna vara på samlokalisering
av förskola och bostäder för äldre.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 545
E 11
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E11
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Lagliga graffitiväggar införs i Borås”
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden som avstyrker
motionen och till Fritids- och folkhälsonämnden, AB Bostäder och Ungdomsrådet som tillstyrker motionen. De remissinstanser som är positiva till lagliga
graffitiväggar pekar bl.a. på att det berikar staden med fler mötesplatser för
kulturliv och uttrycksmöjligheter medan de negativa menar att det är svårt att
kontrollera verksamheten och risk finns att det blir en spridningseffekt utanför
de legala områdena.
Kommunstyrelsen delar de farhågor som framhållits av Kulturnämnden,
Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Det är svårt att dra en
gräns mellan laglig graffiti och skadligt, olagligt klotter. Klotter är ett stort
problem i Borås Stad och bidrar till en otrygghet. Klotter kostar årligen stora
summor att sanera.
Kommunfullmäktige har beslutat om klottersanering inom 24 timmar i syfte att
förbättra upplevelsen av staden och motverka skadegörelse på annans egendom.
Klotter ska inte jämföras med graffiti som utövas bland annat genom den
framgångsrika Street-Art festivalen. Det arbetet är Kommunstyrelsen positiv
till att utveckla ytterligare, exempelvis genom att fler kan delta.
Sammanfattningsvis är det Kommunstyrelsens bedömning att ”lagliga
graffitiväggar” är förenade med en stor riska att klottret ökar och att än mer
resurser måste läggas på sanering. Många är de fastighetsägare som utöver
Borås Stad hela tiden drabbas av skadegörelse på sina fasader.

E 11

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 546
E 12
PROTOKOLLSANTECKNING

Anslagsframställan för akut renoveringsbehov av
Marbostugan vid Borås museum.
Allianspartierna har ingen invändning mot anslagsframställan och uppmuntrar
Kulturnämnden att söka extern finansiering, men också extern hjälp från det
civila samhället med renoveringen. Det är angeläget att Borås museums
byggnader håller över tid och därför är en renovering självklar.
I en motion (Dnr 2014/KS0194) från Mats Brandt (C) föreslogs bland annat
följande:
– Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan med Kulturnämnden att ta fram en
plan för det löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-20 att bifalla motionen. Det innebär
att Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden redan har det uppdrag som
de rödgröna i förevarande ärende vill ge nämnderna. Om det är så att
nämnderna inte har fullföljt Kommunfullmäktiges uppdrag, vilket förefaller
vara fallet, är det självfallet mycket besvärande.
Allianspartierna förutsätter att Kommunstyrelsen tar upp frågan om den
bifallna motionen och det givna uppdraget om en plan för fastighetsunderhållet med nämnderna.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 549
E 15
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Föreningen islamiska skolan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av
en fristående grundskola, förskoleklass och
fritidshem
Skolinspektionen godkänner, efter ändring av tidigare beslut, nu Föreningen
islamska skolan i Göteborg, ideell förening (855102-1952), som huvudman för
förskoleklass, grundskola år1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i
Borås kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Överklaga Skolinspektionens beslut (dnr 310-2016:6240) till Förvaltningsrätten i
Stockholm enligt bifogat överklagande.
För Moderaterna

Annette Carlson

E 15
ALTERNATIV SKRIVELSE

Överklagande
Klagande:

Borås Stad
212000-1561
501 80 Borås

Motparter:

1. Föreningen islamska skolan i Göteborg
855102-1952
Kanelgatan 38
424 39 Angered
2. Skolinspektionen
Adress som ovan

Överklagat beslut:

Skolinspektionens beslut den 11 oktober 2016
(dnr 310-2016:6240) om godkännande av
Föreningen islamska skolan i Göteborg som
huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås kommun

_______________________________
1.
YRKANDE
1.1

Kommunen yrkar att förvaltningsrätten, med ändring av
Skolinspektionens beslut, ska avslå Föreningen islamska skolan i
Göteborgs (härefter ”föreningen”) ansökan om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och fritidshem i
Borås.

2.

GRUNDER M.M.

2.1

Kommunen vill särskilt framhålla följande.

2.2

Ökad segregation m.m.

2.2.1 Även om det i och för sig inte av lagens förarbeten går att klart utläsa en
avsikt hos lagstiftaren att en ansökan om etablering ska kunna avslås
utifrån en risk för ökad segregation ger ordalydelsen i 2 kap. 5 §
skollagen ett sådant utrymme. En risk för ökad segregation kan alltså
beaktas som en sådan bestående och påtaglig negativ följd
som avses i lagrummet.

2.2.2 Problemen med segregation har uppmärksammats av bl.a. Skolverket
som i flera rapporter och utredningar de senaste åren slagit fast att den
ökande segregationen och minskade likvärdigheten i skolan sänker
måluppfyllelsen, inte bara för skolor i utsatta områden, utan också för de
skolor som lockar elever med bättre förutsättningar.
2.2.3 I rapporten gör Skolverket vidare bedömningen att ytterligare insatser
krävs för att säkerställa skolans roll som mötesplats i samhället och för
att minska skolsegregationen. Skolverket påpekar därvid att det är viktigt
att huvudmännen använder de organisatoriska verktyg som de förfogar
över för att åstadkomma en allsidig sammansättning av elever från olika
bakgrund inom ramen för skolvalsystemet.
2.2.4 I föreningens marknadsföring av skolan och i det informationsblad som
skickats ut för att locka elever är det tydligt beskrivet som en muslimsk
skola. Risken är därför uppenbar att det i praktiken endast är familjer och
elever från muslimska familjer som kommer att söka sig till skolan.
2.2.5 I föreningens stadgar framgår ”Skolan har som syfte att bedriva
grundläggande och fortbildande undervisning samt att främja uppfostran
av muslimska barn, varvid särskild hänsyn skall tagas islamiska kulturen
och det arabiska språket”. Eftersom skolan, enligt stadgarna, ska vända
sig till muslimska barn behöver det avgöras om skolan är öppen för alla
så som det anges i skollagen 10 kap 35 §.
2.2.6 En etablering av en fristående skola med religiös profil, som den
föreningens ansökan avser, skulle med denna bakgrund innebära ökad
segregation i skolan eftersom skolan endast är öppen för muslimska barn
enligt föreningens stadgar.
2.2.7 I föreningens stadgar framgår också att eleverna ska uppfostras. Det ingår
inte i skolans uppdrag. Däremot ingår, enligt läroplanen, ”fostran till
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. Det är ännu en
oklarhet som Förvaltningsrätten behöver bedöma.
2.3

Sammanfattande slutsatser

2.3.1 Med hänsyn till vad kommunen nu anfört i detta överklagande råder
oklarhet kring huruvida skolan är öppen för alla elever i enlighet med vad
som stadgas i skollagen och huruvida skolan följer läroplanen.
Föreningens ansökan ska därmed avslås.
_______________________________
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 549

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna till
ärende E 15;
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola årskurserna 1 – 9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun. (2016/KS0197 611-3)
Enligt Kommunallagen 4 Kap. § 20 är ordförande alltid skyldig att rösta där så
krävs för att ärende skall kunna avgöras.
Borås 2016-10-31

Ulf Olsson (S)
Ordförande Kommunstyrelsen

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31, § 549
E 15
PROTOKOLLSANTECKNING

Ansökan om godkännande som huvudman för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och
fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås
kommun.
Moderaterna anser att Förvaltningsrätten i Stockholm bör pröva
Skolinspektionens beslut om att godkänna Islamska skolan.
Vi hänvisar till de stadgar som finns med i ansökan. Där kan vi läsa att:
” …Skolan har som syfte att bedriva grundläggande och fortbildande
undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, …”
Vi vill få prövat om denna beskrivning är förenlig med annan lagstiftning kring
skolan. Vi ifrågasätter om det är skolans roll att uppfostra, är det inte fostran
som ska ske i skolan, så som det uttrycks i läroplanen, och uppfostran i
hemmet? Vi ifrågasätter om alla barn välkomnas till skolan då det så tydligt
uttrycks att skolan endast vänder sig till muslimska barn.
Vi har i den moderata kommunfullmäktigegruppen resonerat oss fram till detta
ställningstagande utifrån nedanstående resonemang.
Sverige ska vara ett land som byggs med, och konkurrerar med kunskap. Inget
är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Detta
gäller såklart även i Borås.
Vi moderater är generellt positiva till etableringen av fristående aktörer i Borås.
Valfriheten ökar för våra barn och ungdomar som får fler skolor och
pedagogiska inriktningar att välja mellan.
Generellt innebär fler konkurrenter till de kommunala skolorna att de
kommunala skolornas kvalitet kommer att höjas, då dessa måste göra det för
att kunna hävda sig i konkurrensen med andra. En etablering gynnar alltså även
de som väljer att gå i kommunala skolor.

E 15

Vår uppfattning är att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma,
höga kvalitetskrav oavsett huvudman. Moderaterna på nationell nivå föreslår
därför skärpta sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer regelverket eller
som brister kvalitetsmässigt.
Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att
den ska vara opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara
Skolverkets kursplaner.
Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt
tvingande lagstiftning) en fristående skola ha en konfessionell inriktning.
Moderaterna i Borås har inte motsatt sig etablering av skolor med en
konfessionell inriktning. Men vi har under de senaste åren diskuterat vårt
ställningstagande på basis av nya erfarenheter och intryck.
Vi har diskuterat den oro som finns för att en konfessionell inriktning kan
bidra till en ökad segregation. Konfessionella skolor kan motverka att elever
med olika bakgrund får möjlighet att mötas. Det finns en uppenbar risk att den
konfessionella inriktningen (oavsett vilken) motverkar delar av läroplanen,
exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi, sexualundervisning,
idrott osv.
Vi vill understryka att alla skolor i Borås ska värna jämställdhet och det är
viktigt att skolledningen vågar stå upp för de grundläggande värderingarna som
ska gälla i samhället. Moderaterna vill tydliggöra skollagen om att undervisning
som huvudregel ska ske gemensamt för flickor och pojkar. Elever ska inte
permanent få delas upp inom exempelvis idrottsundervisningen.
Vi anser att Skolinspektionen, vid sina bedömningar om friskolor med
konfessionell inriktning ska få tillstånd samt vid tillsynsbesök, ska säkerställa att
skolans elever även erbjuds annan undervisning/rastaktivitet då konfessionella
inslag erbjuds.
Alla skolor ska följa skollagen och bestämmelserna kring att förmedla och
förankra respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och
jämställdhet. Brister kring detta är helt oacceptabla och måste leda till
konsekvenser.

Annette Carlson (M)
Marie Fridén (M)
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Ansökan om godkännande som huvudman för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och
fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås
kommun.
Liberalerna är positiva till fristående skolor och det fria skolvalet. Det skapar
kvalitetskonkurrens mellan skolor och ger möjligheter för familjer och elever
att välja en skola med en särskild inriktning som passar deras önskemål.
Den rådande skollagen anger att Skolinspektionen prövar ansökningar från
skolor som vill etablera sig. Så har skett även i förevarande fall och
Skolinspektionen har givit Römosseskolan tillstånd att starta. Vi förutsätter att
Skolinspektionen gör de utredningar och kontroller som krävs och kan därför
inte ifrågasätta Skolinspektionens beslut. Vidare kommer Skolinspektionen
göra inspektioner av Römosseskolan precis som av andra skolor.
Borås Stad ska, enligt vår mening, följa de lagar som gäller och måste därför
acceptera att Skolinspektionen har godkänt Römosseskolan. Huruvida det ska
få finnas konfessionella fristående skolor eller inte, är en fråga för riksdag och
regering och inte för Borås Stad. Utifrån det väljer vi att inte stödja den
överklagan som de rödgröna föreslagit.
Inom Liberalerna kommer frågan om de konfessionella fristående skolornas
vara eller icke vara diskuteras och inför partirådet i november har det förts
fram förslag om att nya konfessionella fristående skolor inte ska tillåtas.
Vi ser de problem som kan vara förknippade med de religiösa friskolorna och
vilken roll religionen ska få ha i den gemensamt finansierade välfärden är
viktigt att diskutera. Något beslut om att Liberalerna ska verka för att förbjuda
konfessionella fristående skolor har inte fattats.
Liberalerna i Kommunstyrelsen kan inte annat än förhålla sig till gällande
lagstiftning, vilken ger konfessionella fristående skolor rätt att starta efter
godkännande av Skolinspektionen, som är den beslutande myndigheten.

Morgan Hjalmarsson (L)
Anna Svalander (L)
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Ansökan om godkännande som huvudman för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och
fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås
kommun.
Centerpartiet är positiva till fristående skolor och det fria skolvalet. Det skapar
kvalitetskonkurrens mellan skolor och ger möjligheter för familjer och elever
att välja en skola med en särskild inriktning som passar deras önskemål. Givet
de regler som finns är det möjligt att starta skolor med olika inriktning vilket i
grunden är positivt.
Den rådande skollagen anger att Skolinspektionen prövar ansökningar från
skolor som vill etablera sig. Så har skett i förevarande fall och Skolinspektionen
har givit Römosseskolan tillstånd att starta. Vi förutsätter att Skolinspektionen
gör de utredningar och kontroller som krävs och kan därför inte ifrågasätta
Skolinspektionens beslut. Vidare kommer Skolinspektionen göra inspektioner
av Römosseskolan precis som av andra skolor.
Borås Stad ska, enligt vår mening, följa de lagar som gäller och måste därför
acceptera att Skolinspektionen har godkänt Römosseskolan. Huruvida det ska
få finnas konfessionella fristående skolor eller inte, är en fråga för riksdag och
regering och inte för Borås Stad. Utifrån det väljer vi att inte stödja den överklagan som de rödgröna föreslagit.

Kerstin Hermansson (C)

David Hårsmar (C)

