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utvecklingsstrateg
finanschef
finanssekreterare
E-samordnare
organisationsutredare
förhandlingschef
jämställdhetssamordnare
planeringssekreterare
upphandlingschef
kommunikationsstrateg
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 171
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tom Andersson (MP) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 172
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 16.07–16.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 173
2016/KS0116 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Direktionsprotokoll 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2016/KS0116 106)

b)

Godmanskap i Borås Stad. (2016/KS0183 007)

c)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015. (2015/KS0815 027)
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§ 174
2016/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars 2016
(ärendenummer 9-11/2016) och den 17 mars 2016 (ärendenummer 12-13/2016).
§ 175
2016/KS0342 112
Borgerlig begravningsförrättare
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), Fjärde Villagatan 24B, 504 53
Borås har framfört önskemål om att få bli borgerlig begravningsförrättare. Per-Olof
Höög har anlitats av lokala begravningsentreprenörer och har således erfarenhet från
ett antal borgerliga begravningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Per-Olof Höög utses till borgerlig begravningsförrättare.
§ 176
2016/KS0202 106
Innovationsplattform Borås
Mellan 2013 och 2015 fick Innovationsplattform Norrby finansiering från
VINNOVA för att bygga upp och etablera en plattform. Kärnan i plattformen
utgjordes av fyra parter: Borås Stad (BS), Borås Energi och miljö (BEM), SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt Högskolan Borås (HB). Innovationsplattform
Norrby skapades som en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi
och medborgare. Tillsammans arbetade man med utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad. Inom plattformen sågs stadsdelen Norrby som ett living lab där nya
lösningar i form av till exempel nya avfallssystem, medborgartjänster och bostadslösningar forskades fram och testades tillsammans med medborgare. Under
samma tidsperiod fick också Malmö, Lund och Göteborg finansiering
för liknande innovationsarbeten.
Under våren 2015 beslutade VINNOVA att satsningen skulle förlängas. Den nya
satsningen kommer att fokusera på stadens innovationsförmåga, nationell samverkan
och frågor som rör innovationsledning inom offentlig sektor. Göteborgs Stad,
Malmö Stad, Lund, Borås Stad samt Stockholms Stad utgör den nationella
plattformen och kommer att samverka under projekttiden 2016-2018.
Innovationsplattform Borås (IPB) är alltså en förlängning och en utvidgning av
Innovationsplattform Norrby. Även i IPB finns fyra parter: Borås Stad, Borås Energi
och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Högskolan Borås som
gemensamt ska driva Borås Stads innovations- och hållbarhetsprojekt. Högskolan
kommer att utgå ifrån Science Park som bland annat har som uppdrag att skapa
möteplatser för högskolans samordningsorgan, projekt, forskningsverksamhet och
samarbetspartners.
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Projektansökan beviljades den 15/2-2016 och projektet pågår t o m 31/12-2018.
IPB har fått 2 miljoner kronor per år för att stärka stadens innovationskapacitet och
organisationens förmåga att lösa komplexa sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Projektets
målsättning är att etablera en långsiktig och öppen innovationsplattform i Borås.
Inom ramen för plattformen skall ett utbildningspaket tas fram. Rutiner och verktyg
för innovationsledning, lärande och problemlösning skall utvecklas och utvärderas.
Utbildningspaketet ska levereras även nationellt.
Projektet är ett led i att stärka och förtydliga de fem städernas roll i innovationssystemet genom att maximera städernas påverkan av omställningsprocessen mot
hållbar utveckling. IPB kommer att fungera som en infrastruktur för innovationsspridning, uppskalning och systempåverkan - lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. Effekter förväntas i form av ökad:
 påverkan på innovationssystemet
 kapacitet att hantera hållbarhetsutmaningar
 förmåga till tvärsektoriell samverkan och samarbete
 förmåga för innovation och organisatoriskt lärande
 kreativitet och engagemang
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen.
§ 177
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i Borås
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat. Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan
ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
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§ 178
2015/KS0770 007
Rapport - Samverkan avseende barn och unga med psykisk ohälsa
Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med
berörda verksamheter inom VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att
tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för barn och unga med
psykisk ohälsa. Stadsrevisionen bedömer att organisation och processer för
samverkan inte har formerats utifrån barnets/ungdomens behov, och att risken är
stor för att barn och unga ska fara illa.
Det föreligger vissa oklarheter om de som medverkar på Västbusmöten och andra
samverkansmöten från Borås Stad har mandat att besluta om åtgärder. Det innebär
med största sannolikhet fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till
adekvata insatser. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:
•
•
•
•

att klargöra och tydliggöra ansvar, riktlinjer och insatser för alla inblandade
parter inom stadens organisation gällande samverkan
att säkerställa kvalitet på utredningar och remissmaterial till Barn- och
ungdomspsykiatrin
att säkerställa att adekvata avvikelser rapporteras vid Västbusmöten
att säkerställa närvaro och beslutsmandat vid samverkansorganens möten

Rapporten har översänts till Stadsdelsnämnd Norr. Revisorerna i VGR har översänt
rapporten till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus och till Primärvårdsstyrelsen för
beaktande samt till Regionstyrelsen för kännedom.
Ett förslag till svar har utarbetats.
Kommunstyrelsen bedömer att elevhälsan i de tre stadsdelarna är väl medvetna om
de utvecklingsområden som Stadsrevisionen lyfter fram. De är medvetna om de
konsekvenser som den otydliga ansvarsfördelningen kan innebära. Kommunstyrelsen
anser att det är positivt att arbetet med ett ledningssystem påbörjats, men att det är
viktigt att följa upp så att de rutiner, arbetssätt och processer som det innebär också
blir väl kända och efterlevs. Kommunstyrelsen anser också att delar av detta arbete
bör göras i samarbete med berörda samarbetsparter så att det fortsatta samarbetet
sker på ett effektivt och rättsäkert sätt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Upprättat förslag översänds till Stadsrevisionen.
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§ 179
2015/KS0814 007
Revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och
lever upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet.
Utgångspunkten för Stadsrevisionens bedömning av ändamålsenligheten är om
personalpolitiken i program och genomförande är utformad på ett sätt som är
effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Ändamålsenligheten bedöms i två delar; i den första delen tas ställning till om det
personalpolitiska programmet är ändamålsenligt i sig, i den andra delen tas ställning
till om den genomförda personalpolitiken är ändamålsenlig.
Stadsrevisionens bedömning i den första delen är att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens bedömning i den andra delen är att den genomförda
personalpolitiken i väsentliga delar inte når upp till målsättningarna i det
personalpolitiska programmet.
Stadsrevisionen bedömer att bristerna är så betydande att den genomförda personalpolitiken inte kan betraktas som ändmålsenlig, givet att ändamålet är att Staden ska
kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Revisorerna ger inga specifika rekommendationer utan hänvisar till att resultat och
bedömningar i granskningsrapporten ska beaktas. Stadsrevisionen identifierar ett
behov av en genomgripande omprövning av personalpolitiken såsom den genomförs
enligt granskningsresultaten. Siktet ska vara inställt på att målsättningarna i det
personalpolitiska programmet nås.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen noterar att Stadsrevisionen i stor utsträckning valt att lägga
tyngdpunkten på sin granskning till lönepolitiken. Människor i arbete gör sina val att söka annat jobb, att stanna kvar, att engagera sig - mot bakgrund av en lång rad
faktorer. Personalpolitik är ett mångfasetterat område som består av åtskilliga delar,
varav lön är en.
I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag
att ta fram en samlad ”Plan för personal- och kompetensförsörjning”. Planen ska
behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och
avveckla kompetens. I planen ska omvärldsanalys och löneöversynsprocess redovisas
i underlag till planen. Detta är ett arbete som påbörjats.
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Kommunstyrelsen redovisar i sitt yttrande ett antal väsentliga punkter avseende
genomförandet av det personalpolitiska programmet. Det redovisar arbete som har
genomförts, pågående arbete t.ex. analyser, resultat och särskilda insatser samt
ytterligare planerade åtgärder som samtliga har haft eller har siktet inställt på att
genomföra det personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens uppfattning är att den genomförda personalpolitiken är
ändamålsenlig givet att ändamålet är att kunna rekrytera och behålla kompetent
personal.
Det nya personalpolitiska programmet är, enligt Kommunstyrelsens mening, en
viktig förutsättning i arbetet med att fortsätta att utveckla och ompröva Borås Stads
personalpolitik. Genomförandet i organisationen kräver ett förstärkt strategiskt
arbete hos nämnder och styrelser som innehåller mer av långsiktighet, styrning,
fördjupade analyser och konsekvenser av åtgärder inom flera av personalpolitikens
områden. Kommunstyrelsen är för egen del beredd att pröva de resursmässiga
förutsättningarna för att stärka det strategiska arbetet. Det gäller särskilt frågor kring
lönebildning.
Kommunstyrelsens bedömning är att Stadsrevisionens rapport kan utgöra en
värdefull del i underlaget i det fortsatta arbetet med att förbättra personalpolitiken i
Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Översända yttrandet till Stadsrevisionen.
§ 180
2013/KS0586 002
Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Genomgång
av delegationsordning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har lämnat initiativärende om genomgång av delegationsordning. Av ärendet framgår att det råder viss otydlighet kring huvudmannaskap och
delegationsordning inom förskola, grundskola och fritidshem. I samband med att de
nya facknämnderna tillträder, kommer det att genomföras utbildningsinsatser där
genomgång av delegationsordning ingår. Då det bildas facknämnder i den nya
organisationen blir det även en större tydlighet kring huvudmannaskapet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Genomgång av delegationsordning hänvisas till utbildningarna för de nya facknämnderna.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-04-18

8 (39)

§ 181
2016/KS0334 609
Skolstrukturutredning 2016-2017
Stadskansliet har i Budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram.
Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov
av lokaler.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11, att ”uppdraget överförs till SDN Norr för
genomförande och rapportering. Ärendet återsänds till Kommunstyrelsen för
beslut”.
Stadskansliet har, i samverkan med Stadsdelsförvaltningen Norr, Utbildningsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen, tagit fram en uppdragsbeskrivning
och tidsplan för utredningen enligt bilaga.
Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att arbetet med utredningen inte
ryms inom befintliga resurser och har föreslagit att en projektledare anställs för att
genomföra utredningen.
Samråd om organisation av utredningen har skett med programansvariga kommunalråd. Eva Andreasson, Kvalitet och utveckling, föreslås vara ansvarig projektledare. Utöver detta föreslås att en personalresurs anställs för att arbeta med utredningen i samverkan med projektledaren.
Det är viktigt att kvalitetssäkra resultat och effekter av arbetet med utredningen.
Därför föreslås även att en extern referensperson/sakkunnig, som kan bidra med
expertkunskap, synpunkter och erfarenheter anlitas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna uppdragsbeskrivning, organisation och tidsplan för utredningen.
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2016 om uppdrag till Stadsdelsnämnden Norr upphävs.
Uppdraget återförs till Stadskansliet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
Medel för personalresurs samt övriga kostnader för utredningen finansieras inom Kommunstyrelsens
ram. Eventuellt underskott behandlas i samband med årsredovisningen för 2016.
§ 182
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet de Gröna
Miljöpartiet de gröna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat. Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan
ske.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 183
2012/KS0489 027
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Inför traineeprogram i
Borås Stad
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-06-19
lämnat motion om att Borås Stad inför ett traineeprogram. I motionen föreslås att
Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika verksamhetsområden för att tillgodose behovet av kompetens.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag.
Borås Stad genomför redan nu ett antal aktiviteter för att stärka bilden av staden som
attraktiv arbetsgivare och dess möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla
kompetenta medarbetare.
Nämnder och styrelser är i grunden positiva till ett traineeprogram i Borås Stad
samtidigt som de pekar på att ett antal viktiga frågeställningar först behöver utredas.
Utredningen bör i så fall omfatta bl.a. syfte, behov och förutsättningar för ett
traineeprogram tillsammans med omfattning, innehåll och kostnader. Därefter kan
ett definitivt ställningstagande till att införa eller inte införa ett traineeprogram göras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram för
Borås Stad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att därefter fatta beslut om ett eventuellt införande.
Motionen är därmed besvarad.
§ 184
2013/KS0661 700
Svar på motion av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot våld i nära
relationer!
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 lämnat
motion om att arbeta smartare mot våld i nära relationer.
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I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara
den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relationer gällande
vuxna samt att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende etc.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Norr, Väster, Öster samt
Arbetslivsnämnden och Sociala Omsorgsnämnden
Det finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden som
motsvarar motionärens förslag. Relationsvåldsenheten ansvarar för handläggning
avseende personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld
liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt på operativ nivå, närmast
medborgaren.
Kommunstyrelsen kan stärka förutsättningarna för fortsatt arbete med Överenskommelsen och civilsamhället genom att utarbeta och fastställa riktlinjer för IOPavtal. Riktlinjerna kan utgöra stöd och vägledning för nämnder och styrelsers arbete
med idéburet offentligt partnerskap, IOP. Kvinnojouren i Borås har uttryckt intresse
för att pröva möjligheten att teckna ett IOP-avtal med Borås Stad.
EU-direktivet från 2014 ger nya möjligheter att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar samtidigt som det finns förslag om att
upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster vars värde understiger
tillämpligt tröskelvärde (750 000 €) och som inte har ett gränsöverskridande intresse
inte ska omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och fastställa riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta arbete med
IOP-avtal
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med särskilt beaktande av befintlig lagstiftning, EU-direktivet
och föreslagna förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) pröva upphandling av
skyddat boende
- Motionen är därmed besvarad
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§ 185
2014/KS0587 700
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-05
lämnat motion om att förebygga hedersrelaterat våld.
I motionen föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta
en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och
förtryck, i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både
strategiskt och operativt för arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck. I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som strateg för arbete med
frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som
strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Motionen bifalls.
§ 186
2015/KS0752 008
Information, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Pliktleveranser av elektroniskt utgivet material. (2015/KS0752 008)

§ 187
2016/KS0096 100 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter januari-december 2015.
(2016/KS0096 100)

b)

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting; vision E-hälsa 2025. (2016/KS0295)
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§ 188
2016/KS0253 109
Borås Stads kostpolicy
I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en
kostpolicy för Borås Stad. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner
vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och
utveckling inom måltidsområdet.
Förslag till Borås Stads Kostpolicy har tagits fram av kommungemensam kost och
framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam
kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad.
Avstämning har gjorts med Stadskansliet - avdelningarna Information samt Kvalitet
och utveckling.
Förslag till Borås Stads kostpolicy sändes ut på remiss till Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. Remissvaren var
positiva och alla hörda nämnder har tillstyrkt remissen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy,
att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden till och med 2019.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy,
att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden till och med 2019,
se bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till meningen ”Matsvinn skall minimeras” från Annette
Carlsons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns korrigerade 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 Lena
Palméns korrigerade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (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).

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-04-18

13 (39)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster,
Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska
nämnden till och med 2019.
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.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 189
2016/KS0222 739
Trygghetsbostäder Dalsjövägen 25A
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder
till personer där en i hushållet är 70 år eller äldre.
AB Toarpshus har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A i Dalsjöfors. Ansökan avser sju lägenheter.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker ansökan om att de sju lägenheterna på Dalsjövägen 25A görs om till trygghetsbostäder. I denna fastighet är det inte aktuellt med
vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i
samma fastighet där det redan finns restaurang och en öppen mötesplats. De sju
lägenheterna är certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A.
§ 190
2016/KS0309 739
Ansökan om trygghetsboende Alingsåsvägen 4 i Borås Stad
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder
till personer där en i hushållet är 70 år eller äldre.
AB Sandhultsbostäder har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid
Alingsåsvägen 4 i Sandared. Fastigheten består av 12 lägenheter.
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Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas. I denna fastighet är
det inte aktuellt med vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa
lägenheter ligger i anslutning till Seniorcentrum på Alingsåsvägen 1, där det redan
idag bedrivs verksamhet och en aktivitetssamordnare finns tillgänglig. De 12 lägenheterna är certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna trygghetsbostäder vid Alingsåsvägen 4.
§ 191
2016/KS0251 739
Ansökan om trygghetsboende, i kvarteret Spinnaren 13
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder
till personer där en i hushållet är 70 år eller äldre.
AB Bostäder har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsboende i kvarteret
Spinnaren 13 på Norrby. I fastigheten finns 32 trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas. Borås Stad
tillhandahåller och bekostar en gemensamhetsyta i fastighetens nedre plan.
Träffpunkten Team Fritid kommer att ha aktiviteter och arbeta för att skapa
gemenskap. Lägenheterna ska tas i bruk juni 2016. Då kommer också fastigheten att
vara certifierad enligt Bokvämtstandard med som lägst fyra stjärnor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna trygghetsbostäder i kvarteret Spinnaren 13.
§ 192
2016/KS0211 710
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i
barngrupperna på förskolan
Falco Güldenpfennig KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås: Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för
att uppnå riksgenomsnittet för antal barn per pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12
barn) och för 4-5 år (15 barn), enligt Skolverkets rapport.
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Under åren 2014-2016 har sammanlagt 47 mnkr tillförts extra till ramen.
Dessa satsningar har syftat till att minska barngruppernas storlek, säkerställa den
pedagogiska planeringen och utvärderingen av verksamheten samt att säkerställa att
barn i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett.
Följande har uppnåtts när det gäller personaltäthet:

2012-04-15
2013-04-15
2014-04-15
2015-04-15

Ant.
Plac.
Barn
5213
5425
5594
5637

Grundbemanning

2012-10-15
2013-10-15
2014-10-15
2015-10-15

4933

788,06

6,26

29,90

164,98

817,96

6,03

5099
5152
5213

820,86
833,75
877,64

6,21
6,18
5,94

38,68
47,06
50,67

131,83
109,48
102,88

859,54
880,81
928,31

5,93
5,85
5,62

778,70
833,15
853,25
897,53

Barn per
Åa
grundb.
6,69
6,51
6,56
6,28

Resurs
särsk
stöd
36,28
37,82
56,06
60,41

Barn per
Åa särsk
stöd
143,69
143,44
99,79
93,31

Totalt
Åa
814,98
870,97
909,30
957,94

Barn
per Åa
Totalt
6,40
6,23
6,15
5,88

Av tabellen framgår att de ekonomiska extrasatsningarna fått genomslag i
personaltätheten. Av en händelse är antalet inskrivna barn i april 2012 och i oktober
2015 det samma varför det är lätt att jämföra och se hur personaltätheten har
utvecklats. På samma antal barn (5213 st) har vi gått från totalt 815 årsarbetare till
928 st. Detta är en ökning med 113 årsarbetare pedagogisk personal, en ökning med
14 % således.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av
skolstrukturen. Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande
förskolas behov av lokaler.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Falco Güldenpfennigs yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Falco Güldenpfennigs yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Marie Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD) och Falco Güldenpfennig
(KD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 193
2016/KS0201 002
Initiativärende från Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M); Mindre
barngrupper i Borås
Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) har vid Kommunstyrelsens sammanträde
den 22 februari 2016 lämnat rubricerat initiativärende.
I ärendet föreslås att:
”Utifrån Skolverkets nya riktmärken vill Moderaterna att det utreds:
- Vilka personella och ekonomiska resurser krävs för att klara riktmärkena?
- Vilka åtgärder krävs för att Borås Stad ska klara lokaler för barngrupper i enlighet
med riktmärkena?
- Förändras Borås Stads sätt att bygga förskolor på något sätt av
rekommendationerna om mindre barngrupper?
- Hur lång tid kommer krävas, utifrån givna ekonomiska ramarna, för att klara
riktmärkena?
Stadskansliet uppdras att tillsammans med stadsdelsnämnderna och
Lokalförsörjningsnämnden utreda konsekvenserna av Skolverkets nya riktmärken i
enlighet med ovan och återrapportera till Kommunstyrelsen under första halvåret
2016”.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av
skolstrukturen. Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande
förskolas behov av lokaler.
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Behov av förskolelokaler och framför allt lokalernas utformning hör ihop med
storlek på barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och
Stadskansliet är involverade i arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed
lämpligt att såväl ekonomiska som praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas
storlek hänvisas till skolstrukturutredningen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen beslutar:
Berörda nämnder kontinuerligt följer utvecklingen av antal barn i förskolornas
grupper. Utvecklingen ska redovisas i nämndernas tertialbokslut och årsredovisning,
se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns 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 Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S)
Lena Palmén (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 Lena Palmén (S):
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek
hänvisas till skolstrukturutredningen.
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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§ 194
2015/KS0567 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Fritidshem 2015
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads fritidshem. Förra
rapporten om fritidshemmet kom 2013. 2015 års rapport följer upp de områden som
ingick i 2013 års rapport
Rapporten avslutas med ”Behov att lyfta till huvudmannen”. Några av de områden
som lyfts är kompetensutveckling, rektors förutsättningar, lokaler och rekrytering.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av de behov som lyfts i
rapporten och vilka åtgärder som behövs för att förbättra verksamhetens
förutsättningar.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna, samt beredningsgrupperna för de nya
nämnderna, att göra en analys av de behov som lyfts i rapporten och vilka åtgärder
som behövs för att förbättra verksamhetens förutsättningar.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna, samt beredningsgrupperna för de nya nämnderna, att göra
en analys av de behov som lyfts i rapporten och vilka åtgärder som behövs för att förbättra verksamhetens förutsättningar.
§ 195
2016/KS0035 236
Delegationsbeslut: Rivning av kommunala byggnader av ringa värde
med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och
rivningar av principiell betydelse
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 mars 2016
(ärendenummer 1/2016).
§ 196
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-03-31. (2016/KS0008 049)
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§ 197
2016/KS0247 107
Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2015 på + 1,8 miljoner kronor,
jämfört med + 3,3 miljoner kronor för 2014. Förbundets egna kapital var vid
årsskiftet 35,5 miljoner kronor, balansomslutningen 122,3 miljoner kronor och
soliditeten 29 % (f å 29 %). Borås Stads driftbidrag 2015 till förbundet var 73,1
miljoner kronor (f å 70,9).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att
ansvarsfrihet beviljas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Ulf Sjösten (M) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Malin Carlsson (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 198
2016/KS0258 106
Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2011 att till Stadskansliet remittera ett
initiativärende om beslutsordningen vid ärenden om nedläggning av skolor.
I princip skall ärenden av vikt beslutas av Kommunfullmäktige. Förändring av
skolenheter kan ha så stor betydelse både för individer och kommunens verksamhet
att de bör anses vara ärenden av vikt.
Dessutom är ett beslut om nedläggning eller ändrad användning av en skolenhet
oftast kombinerat med andra beslut, t.ex. anslag för ändringsarbeten. Detta innebär
att kringbesluten medför att frågan om förändring av en skolenhet blir en fråga för
Kommunfullmäktige med automatik.
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
§ 199
2011/KS0352 100
Initiativärende: Nedläggning av skolor bör tas beslut om i
Kommunfullmäktige!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara
Degerman-Carlsson (KD), har i ett ärende föreslagit att frågan om Norrbyskolans
stängning samt framtida frågor av samma art skall fattas utav kommunens högsta
beslutande organ, Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2011 att till Stadskansliet remittera ett
initiativärende om beslutsordningen vid ärenden om nedläggning av skolor
I princip skall ärenden av vikt beslutas av Kommunfullmäktige. Förändring av
skolenheter kan ha så stor betydelse både för individer och kommunens verksamhet
att de bör anses vara ärenden av vikt.
Dessutom är ett beslut om nedläggning eller ändrad användning av en skolenhet
oftast kombinerat med andra beslut, t.ex. anslag för ändringsarbeten. Detta innebär
att kringbesluten medför att frågan om förändring av en skolenhet blir en fråga för
Kommunfullmäktige med automatik.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Ärenden om förändring av skolenheter skall i princip beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ärenden
om nedläggning av skolor ska beslutas av Kommunfullmäktige.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Ärenden om nedläggning av skolor ska beslutas av Kommunfullmäktige.
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§ 200
2011/KS0779 271
Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens
förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för
lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva
bostadsorter i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga
lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan
samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i
Borås genom access till Boplats system.
Vid ett möte med Boplats, AB Bostäder och Stadskansliet 2016-01-14 rätades en del
frågetecken ut och praktiska hanteringsfrågor gicks igenom. En viktig del är att
respektive bostadsbolag kan bestämma sin egen köhantering och villkor för
uthyrning inom systemets ram. Efter mötet klargjorde AB Bostäder sitt intresse att
ansluta sig till boplats efter inriktningsbeslut hos ägaren kommunen.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter sig till
Boplats. Boplatsen som år en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås
attraktionskraft i Västsverige genom en väsentligt större exponering av lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet blir också mer transparent vilket ökar
förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och
använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Bostadsbolagen
skall ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som
gäller för att få en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig när en anslutning till Boplats
kan ske.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats, 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.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (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).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till
Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Bostadsbolagen
skall ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få
en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar
sedan var för sig när en anslutning till Boplats kan ske.
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.
§ 201
2015/KS0827 042
Plan för uppdrag i budget 2015 gällande avveckling samt försäljning
av fastigheter utan kommunal verksamhet
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 lämnat en redovisning för det
uppdrag om avveckling och försäljning av fastigheter som nämnden fick i budgeten
för 2015.
Kommunstyrelsen har, utöver det som anförs nedan om Brännerigården och
Almenäs ladugård och boningshus, inte några invändningar mot den inriktning på
försäljning eller hyresomförhandling som nämnden redovisar. Nämnden kan gå
vidare med de beslut som nämnden kan ta på egen hand om hyresändringar
respektive att redovisa förslag till försäljningar enligt de handläggningsregler som
gäller för sådana ärenden.
Brännerigården finns bland de objekt som Lokalförsörjningsnämnden anser kan
säljas då Borås Stad inte har någon verksamhet i byggnaden. Eftersom byggnaden är
en av de äldsta i staden och således viktig ur bevarandesynpunkt är det inte lämpligt
att sälja den. Byggnaden bör i stället ingå i den grupp där hyrorna skall omförhandlas.
På grund av att Almenäs ladugård används i verksamhet skall även denna undantas
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från försäljning. Eventuellt kommande förslag om rivning av Rotundan skall avgöras
av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen anser att det även i övrigt gäller som princip att Lokalförsörjningsnämnden löpande utvärderar skälen att äga fastigheter som inte har någon konkret
användning i kommunens verksamhet. Om det inte finns sådana skäl bör fastigheterna säljas.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen har inte några invändningar mot den inriktning på försäljning eller
hyresomförhandling som nämnden redovisar med undantag av att dels Almenäs
Ladugård och boningshus och dels Brännerigården inte skall säljas.
Eventuellt kommande förslag om rivning av Rotundan skall avgöras av Kommunstyrelsen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (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).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:
Ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons återremissyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen har inte några invändningar mot den inriktning på försäljning eller
hyresomförhandling som nämnden redovisar med undantag av att dels Almenäs Ladugård
och boningshus och dels Brännerigården inte skall säljas.
Eventuellt kommande förslag om rivning av Rotundan skall avgöras av Kommunstyrelsen.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M) Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenfennig (KD), se bilaga.
§ 202
2010/KS0640 824
Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro tre
Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen anlägger en bastu- bad och friskvårdsanläggning
vid Byttorpssjöns strand i anslutning till Byttorps IF`s klubbstuga. Motionären vill
höja livskvaliteten i området genom att etablera en liknande anläggning som idag
finns vid Kransmossen och Kypesjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden. som avstyrker
förslaget. Nämnden förstår önskan om att säkerställa att de boende i området ges
möjlighet till en hög livskvalitet men ser ett antal osäkerheter som leder till slutsatsen
att inte föreslå bifall till motionen.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden.
Bedömningen var en eventuell ny fritidsanläggning bör ligga är en fråga för Fritidsoch folkhälsonämnden. Sådana initiativ tas lämpligen upp i kommande budgetprocesser och får då vägas mot andra angelägna önskemål.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen återremitteras för en ny remissrunda, se
bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen återremitteras för en ny remissrunda.
§ 203
2010/KS0363 332
Svar på motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders
Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet, del II
Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders Österberg (S) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det byggs två nya lekplatser på Hässleholmen varav en på
Tunnlandsgatan och en på Våglängdsgatan. Motionärerna är medvetna att det redan i
dag finns lekplatser på de aktuella gatorna men menar att det är långt för vissa
boende att ta sig till lekplatserna då gatorna sträcker sig över stora områden.
Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden.
Kommunstyrelsen håller med Gatunämnden att nya lekplatser måste anläggas utifrån
en prioriterad bedömning. Att upprätta en prioriteringsordning utifrån en
övergripande inventering ligger redan idag inom nuvarande Tekniska nämndens
ansvar så några specifika uppdrag behöver inte ges. Vad gäller finansiering finns det
upptaget 4-5 mnkr årligen i Tekniska nämndens investeringsbudget till förnyelse av
lekplatser. Utöver det har specifika anslag givits vid stora ombyggnationer/renoveringar såsom Lekfortet i Annelundsparken och ombyggnationen av lekplatsen i
Stadsparken. I det aktuella området rustades Dövedalsparken mitt emot Hässleholmens centrum upp under 2010.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
§ 204
2010/KS0364 829
Svar på motion från Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S);
Let´s dance
Anders Österberg och Ingwer Kliche (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att lämplig nämnd ges i uppdrag att bygga en utomhusdansbana
inom Borås Stad vilken rymmer 200-400 personer. Motionärerna menar att intresset
för dans såsom bugg och gammaldans är mycket stort men under sommarmånaderna
finns det ingen plats att bedriva sådan verksamhet då det är alldeles för varmt inomhus och icke årstidsanpassat.
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Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen ser positivt på åtgärder och engagemang som bidrar till ökad
fysisk aktivitet och en god hälsa. En förbättrad dansbana i Stadsparken kan bidra till
detta. Därför är det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till
aktivitet för alla åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv,
trygg och levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida
utformning utgår Kommunstyrelsen att dessa tankar och ideer tas med.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 205
2016/KS0148 439
Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om
nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för
att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket
har samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en
av flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås
gälla från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot
större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs. Sverige fortsätter
att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett
svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma. Miljö- och konsumentnämnden
tillstyrker förslaget från Kemikalieinspektionen.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad rapport. Miljö- och
konsumentnämnden har yttrat sig över rapporten. Ett förslag till yttrande har
utarbetats.
Borås Stad tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot
mikronkorn av plats i kosmetiska produkter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen antar Miljö- och konsumentnämndens remissvar som sitt eget och skickar
in det till Regeringskansliet.
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§ 206
2015/KS0734 046
Donation till Borås Stad från AB Bostäder i Borås, bidrag till
skulpturinköp
Kulturnämnden har i skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot
en donation från AB Bostäder i Borås, ett bidrag till inköp av skulpturen ”Hus 261
Klangen som säger att friheten finns” av konstnären Lars Åke Åberg.
Donationen från AB Bostäder i Borås på 200 000 kronor skulle möjliggöra för
Kulturförvaltningen att köpa in skulpturen för 350 000 kronor inom årligt anslag för
inköp av konst. Ett villkor för bolagets donation är att skulpturen ska stå på AB
Bostäder i Borås mark.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden gör bedömningen att ett inköp av
skulpturen skulle fullborda ambitionen att få skulpturstaden Borås att växa också
utanför stadskärnan och därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av skulpturen
”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas tacksamt emot.
§ 207
2014/KS0552 050
Upphandlingsregler
Tekniska nämnden beslutade den 17 september 2015 att tillstyrka nya upphandlingsregler samt ny uppförandekod, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för
beslut i Kommunfullmäktige.
Föreslagna regler utgår från att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med
ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Upphandlingar ska präglas av
effektivitet, kompetens och samverkan, och den konkurrens som finns ska tas
tillvara. Reglerna omfattar alla Borås Stads nämnder och bolag samt de föreningar
och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen.
Reglerna fastställer att kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar
och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde
framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Föreslagen uppförandekod är uppbyggd på CSR, företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet, och ersätter den tidigare
beslutade koden som motsvarade TCO: s uppförandekod. Bland annat krävs att
leverantörerna följer ILO: s kärnkonventioner.
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Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt med enhetliga regler för såväl
nämnder och bolag, samt att verka för kommunens gemensamma bästa framför ett
enskilt intresse.
Det är främst bolagen som i sina remissvar avstyrker förslaget med hänvisning till att
de enligt aktiebolagslagen måste se till bolagets bästa framför koncerngemensam
nytta. Kommunstyrelsen anser, liksom Tekniska nämnden i sina kommentarer, inte
att detta är motstridande. Upphandlingsreglerna syftar till att skapa förbättrade
ekonomiska villkor, genom samverkan och stordriftsfördelar. Syftet är inte att
bolagen ska tvingas ingå icke affärsmässiga avtal. Oavsett ovanstående ska bolagen
arbeta för aktieägarnas bästa, vilket överensstämmer väl med att verka för Borås
Stads gemensamma bästa. Att bolagen ska följa kommunens styrdokument för
upphandling och verka för samordning framgår dessutom sedan tidigare i bolagens
ägardirektiv.
Av inkomna remissvar framkommer ett antal synpunkter och önskemål om
förtydliganden. Dessutom tydliggörs av främst bolagens svar att kommunkoncernen
rymmer ett brett spektra av verksamheter som bedrivs under skilda förutsättningar.
Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att Upphandlingsavdelningen arbetar
aktivt ut mot nämnder och bolag för att skapa en nödvändig tydlighet i hur
upphandlingsreglerna ska tolkas och efterlevas, bland annat genom tillämpningsföreskrifter. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna tillförs lydelsen ”Tekniska
nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler"”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Kommunstyrelsen utfärdar
tillämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.
§ 208
2010/KS0373 050
Svar på motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden
Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara
mål och metoder för upphandling och inköp, att en policy och handlingsplan för
etiska/sociala krav vid upphandling och inköp tas fram samt att Borås Stad tar
initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och tjänstemän vad gäller
inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
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Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om ”Regler för
upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden.
Föreslagna regler utgår ifrån att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vid alla upphandlingar ska sociala och
etiska krav ställas. Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare
underlag som legat till grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta
underlag behandlas hur de sociala, etiska och miljömässiga kraven bör ställas vid
upphandlingar.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om kompetensutveckling. Inköpsoch upphandlingsfrågor är av stor strategisk vikt, vilket förslaget i omorganisationen
att Upphandlingsavdelningen flyttar till Kommunstyrelsen tydliggör.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 209
2011/KS0602 050
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid
upphandling!
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social
hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har den 13 september 2015 yttrat sig
över motionen.
Kommunstyrelsen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i
ett kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur
sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska
nämnden redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur
sociala krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden
där många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
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Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta
upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel
mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som
kan vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är
lämpligt i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som
underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
§ 210
2015/KS0552 050
Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna
Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid upphandling
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social
hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om ”Regler för
upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom att anta dessa
regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta
upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel
mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som
kan vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är
lämpligt i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som
underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
§ 211
2012/KS0337 710
Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i
förskolan?
Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 lämnat en motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i förskolan.
Därefter har Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och KarlGustav Drotz (alla KD) till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
lämnat en motion om storleken på barngrupperna i förskolan. Kommunstyrelsen har
den 18 april 2016 beslutat om ett svar på denna motion.
De båda motionerna handlar således i princip om samma sak. Av denna anledning
hänvisar Kommunstyrelsen till svaret på motionen från 2016 som svar på ovan
nämnda motion från Karl-Gustav Drotz.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
skolstrukturutredning. Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska möta en
växande förskolas behov av lokaler.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Falco Güldenpfennigs yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt yrkande.
§ 212
2016/KS0335 107
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Årsredovisning för Västtrafik 2015. (2016/KS0335 107)

2015/KS0392 407, 2015/KS0638 407,
2015/KS0683 407, 2015/KS0703 407
2015/KS0709 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 september 201527 januari 2016.
§ 213

§ 214
2015/KS0644 514
Parkeringsnorm för Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Nuvarande parkeringsnorm från 1998 behöver revideras och ett nytt förslag har
tagits fram. I den nya parkeringsnormen är parkeringstalen för bil sänkta med ca 1015 %. Minskningen är bland annat till för att underlätta för ökat bostadsbyggande.
Den nya parkeringsnormen innehåller även cykelparkeringstal, vilket tillsammans
med de sänkta talen för bilparkering är ett steg mot en större andel hållbara
transporter.
Den nya parkeringsnormen är dessutom mer flexibel än tidigare, då det finns
möjligheter för byggherren att minska antalet bilplatser ytterligare. Minskningen kan
göras under förutsättning att byggherren exempelvis gör åtgärder för att det ska bli
lättare att använda kollektivtrafik eller cykel, alternativt att byggnationen ligger i ett
läge med god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Ytterligare en skillnad mot tidigare parkeringsnorm är att centrumzonen, men något
lägre parkeringstal, har utvidgats.
Kommunstyrelsen har tagit del av samtliga yttranden som inkommit samt avvaktat
den konsekvensanalys som gjorts. Ändringar bör göras utifrån inkomna synpunkter
samt slutsatserna i konsekvensanalysen.
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Kommunstyrelsen anser att dokumentet ska delas upp där Kommunfullmäktige i
fortsättningen ska hantera riktlinjer på en övergripande nivå. De mer detaljerade
frågorna ska sedan delegeras till Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett tvådelat
dokument, riktlinjer samt regler, samt översänder det till Kommunstyrelsen för
vidare handläggning. Kommunstyrelsen kommer därefter be Kommunfullmäktige att
anta riktlinjer för parkering, som innehåller övergripande ställningstaganden om hur
parkering ska anordnas vid stadsplanering. Därutöver ge delegation till Samhällsbyggnadsnämnden att anta en parkeringsnorm (regler) som bygger på de nyantaga
riktlinjerna men som har en detaljerad nivå, anpassad för nämndens myndighetsutövning. Denna uppdelning bedöms dessutom kunna leda till snabbare beslutsprocesser vid framtida uppdateringar av dokumenten.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse av ges enligt upprättat förslag.
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Skrivelse av ges enligt
upprättat förslag, 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 av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (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 Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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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
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 215
2015/KS0798 312
Cykelplan 2016-2017
Tekniska nämnden har översänt rubricerat förslag till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbets.
Kommunstyrelsen vill lägga till ytterligare en viktig gång- och cykelväg som
underlättar för arbetspendling till och från Resecentrum som bör komma med i
planen. Utmed Kust- till kustbanan mellan Brodalsgatan/Resecentrum och
Bockasjögatan finns gällande detaljplan möjlighet till utbyggnad av en plan och gen
sträckning för att underlätta för pendlare.
Det framgår inte av remissen vem som ska anta Cykelplanen. Kommunfullmäktige
antog den senaste cykelplanen 2001, vilket innebär att den efterföljande behöver
antas av samma instans. Denna procedur bör framöver delas upp. Förslagsvis bör
Kommunfullmäktige även i fortsättningen anta de mer översiktliga riktningarna som
gäller över minst 4 år. Denna kompletteras med en del 2, nuvarande kapitel
”Förbättring av cykelvägar i Borås centralort och ytterområden”, som har en tätare
beslutsintervall med mer åtgärdsförslag kopplat till budget och som antas av den
ansvariga nämnden efter att den remitterats. Det skulle innebära att de mer
strategiska frågorna hamnar i Kommunfullmäktige medan de mer fysiska åtgärderna
ligger på den ansvariga nämnden. Uppdelningen av dokumentet behöver ske inför
antagandet för att kunna genomföra kommande uppdelning av beslut.
Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska nämnden att omgående påbörja
nästkommande cykelplan. Vid det tillfället kommer Kommunstyrelsen ha högre
förväntningar på de strategiska frågorna. Arbetet med Cykelstrategi, med mobility
management i fokus, förväntas Tekniska förvaltningen leda. Ni har ansvaret med
mobilitiy managementfrågorna samt har bäst ämneskunskap i dessa frågor.
Cykelstrategin ska dock sedan antas av Kommunfullmäktige.
Cykelstrategin behöver ha en mer direkt koppling till den allra senaste samhällsutvecklingen. Parismötet som skärpte CO2-kravet på världens länder, och av
Trafikverkets senaste apport ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser” framgår att biltrafiken bör minska med upp mot
20 procent redan till 2030. Om inte detta ska slå mot landsbygden måste rimligen
största delen av minskningen ske nära och inne i städerna. När dessa nationella mål
ska bli verklighet kommer gång-, cykel- och kollektivtrafik att öka, som en automatisk följd. Människor kommer ju fortfarandebåde att behöva och vilja förflytta sig.
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Borås Stad måste vara beredd på denna väntade ökning av gång- och cykeltrafik om
inte denna ökning ska leda till ännu svårare slitningar och konflikter mellan trafikslagen måste en cykelsatsning av en helt annan dimension än den nuvarande inledas.
Borås behöver en offensiv cykelstrategi och som en följd av denna en omfattande
ambitionshöjning när det gäller utbyggnad av cykelstråk, underhåll och drift. Därtill
behövs en omstart av arbetet med det publika arbetet att locka fler att pröva cykel för
daglig förflyttning, även dessa åtgärder grundade i en cykelstrategi.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse av ges enligt upprättat förslag.
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Skrivelse avges enligt
upprättat förslag, 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 av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (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 Tom
Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
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§ 216
2015/KS0727 403
Styrgrupp för revidering av miljömålen 2017-2020
Miljö- och konsumentnämnden tillskrev Kommunstyrelsen den 20 oktober 2015
med förslag att Kommunstyrelsen skulle tillsätta en styrgrupp för revidering av
miljömålen.
Dagens miljömål beslutades i Kommunfullmäktige 20 december 2012 och gäller till
och med 2016. Kommunfullmäktige beslutade att Miljö- och konsumentnämnden
ansvarar för uppföljning, samt att Kommunstyrelsen ansvarar för revidering. Dokumentet gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att tillsätta en styrgrupp för revidering av
miljömålen som ska gälla 2017-2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Utse Tom Andersson (MP) och Morgan Hjalmarsson (L) till en styrgrupp för revidering av
miljömål 2017-2020, samt uppmana Miljö- och konsumentnämnden att bemanna styrgruppen med
två representanter från majoriteten och två representanter från oppositionen.
§ 217
2016/KS0163 426
Regeringsuppdrag om förslag till nationell reglering av högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum
Miljö och energidepartementet har givit Borås Stad möjlighet att yttra sig över
rubricerat betänkande.
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är
högfluorerade ämnen och KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet fått i uppdrag att ta fram nationella och/eller EU-regleringar när det
gäller brandsläckningsskum. En anledning till detta är att alla högfluorerade ämnen,
antingen i sig själva eller som nedbrytningsprodukter, är extremt svårnedbrytbara
och därför finns kvar i miljön under extremt lång tid. Inspektionens arbete har
resulterat i en rapport och ett förslag på reglering av användningen av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen
Ärendet har remitterats till Miljö- och konsumentnämnden
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och konsumentsnämndens yttrande.
Borås Stad tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till reglering av högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum med några tillägg och kommentarer.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 218
2015/KS0831 214
Ansökan om planbesked för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24
En ansökan om planbesked har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för
rubricerad fastighet. Ansökan gäller att bygga 3-5 villor, 180 m2 i två-plan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
§ 219
2015/KS0363 230
Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla bygglov och slopa
bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar
Tom Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att bygglovsbefrielse införs för
solenergianläggningar i normala fall, samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för
hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Borås Elnät AB. Både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar
för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan
restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där
bygglov krävs skall en fast taxa om 2 000 kronor tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för
solenergianläggningar samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som
krävs vid bygglov för solenergianläggningar.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar
för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan
restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där
bygglov krävs skall en fast taxa om 2 000 kronor tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid
bygglov för solenergianläggningar, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Motionen avslås, se
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Annette Carlsons yrkande och dels
till Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Annette
Carlsons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet
Annette Carlson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och
tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så länge
installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov krävs
skall en fast taxa om 2 000 kronor tas ut.
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Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar
samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid bygglov för
solenergianläggningar.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Tom Andersson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 maj 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 188

KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till Borås Stads kostpolicy
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden
och Tekniska nämnden till och med 2019.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2

Kommunfullmäktige

Förslag till Borås Stads kostpolicy
I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta
fram en kostpolicy för Borås Stad. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra
stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad
gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.
Förslag till Borås Stads Kostpolicy har tagits fram av kommungemensam kost
och framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad. Avstämning har gjorts med Stadskansliet – avdelningarna Information samt Kvalitet och utveckling.
Förslag till Borås Stads kostpolicy sändes ut på remiss till Stadsdelsnämnden
Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden.
Remissvaren var positiva och alla hörda nämnder har tillstyrkt remissen.
Kommunstyrelsen har föreslagit Kommunfullmäktige ett antal justeringar vilka
framgår i den bilagda kostpolicyn.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden
och Tekniska nämnden till och med 2019.
KOMMUNSTYRELSEN

Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Kostpolicy

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen
för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XX
Dokumentet gäller för Stadsdelsnämnderna Väster, Norr och Öster samt Sociala
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden.
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Väster
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Stadsdelsnämnden Väster
Dokumentet gäller till och med 2019
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Kostpolicy
Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som
serveras ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt
som tar hänsyn till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt
kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och
matgäster, samt en tydlig ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet.
Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna
men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom
måltidsområdet.

Mat och miljö Maten och klimatet
”Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensio- nerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas
av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling”.
(ur Borås stads vision 2025)
» Genom aktiva klimatsmarta miljösmarta val i hela livsmedelskedjan
bidrar Borås Stad till en hållbar framtid.
» Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
» Andelen ekologiska livsmedelsinköp i Borås Stad ska öka succesivt uppgå till minst
25 procent.
» Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.
» Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.
- Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet
» Maten ska vara näringsriksrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens
behov.
» Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.
» All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.
» Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.
» Personal som arbetar i måltidsverksamheten har hög kompetens och
fortbildas kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.
» Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

kostpolicy

Måltidsmiljö
»
»
»

All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en
god servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.
All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.
Det ska finnas en tydlig ansvarsuppdelning mellan verksamheterna när det gäller
miljö i matsalen eller resturangen.

Maten och arbetsmiljön
»
»

Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.
Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
»
»

4 |

Borås Stad berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras
inom respektive verksamhetsområde.
Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola,
skola, äldreomsorg och omsorg.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset,
Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se
webbplats boras.se

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 192

KU 6
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav
Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på förskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

KU 6

Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på
förskolan
Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och Karl-Gustav Drotz
(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat
rubricerad motion. I motionen föreslås:

Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för att uppnå riksgenomsnittet
för antal barn per pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och
för 4-5 år (15 barn), enligt Skolverkets rapport.
Kommunstyrelsens övervägande
Borås Stad har sedan flera år tillbaka satsat allt mer på förskolan för att öka
kvalitén. Dels har detta skett genom utökning av de ekonomiska ramarna men
också genom ett allt mer grundligt systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå. Under åren 2014-2016 har sammanlagt 47 mnkr
tillförts extra till ramen. Dessa satsningar har syftat till att minska barngruppernas storlek, säkerställa den pedagogiska planeringen och utvärderingen
av verksamheten samt att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får detta
tillgodosett. Kommunstyrelsen vill dock lyfta det faktum att Kristdemokraterna
i budget för 2016 avsatte 15 miljoner extra jämfört med den nu liggande
budgeten för att minska barngrupperna i förskolan. Medel som hade kunnat
förbättra det arbete som nu görs ytterligare.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av
skolstrukturen. Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en
växande förskolas behov av lokaler. Behov av förskolelokaler och framför allt
lokalernas utformning hör ihop med storlek på barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadskansliet, Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna
och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och Stadskansliet är involverade
i arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed lämpligt att såväl
ekonomiska som praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer
om barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.
Kommunstyrelsen anser detta vara en viktig fråga att följa i närtid, speciellt
med möjligheten för nämnderna att nu söka statsbidrag för minskade barngrupper. Kommunstyrelsen vill därför att berörda nämnder kontinuerligt
rapporterar till Stadskansliet hur ansökningsarbetet fortlöper.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 193

KU 7
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende från Annette Carlson (M), Marie Fridén
(M), Ulf Sjösten (M) och Oliver Öberg (M): Mindre
barngrupper i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas
storlek hänvisas till skolstrukturutredningen.
Berörda nämnder kontinuerligt följer utvecklingen av antal barn i förskolornas
grupper. Utvecklingen ska redovisas i nämndernas tertialbokslut och årsredovisning.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 7

Initiativärende från Annette Carlson (M), Marie Fridén
(M), Ulf Sjösten (M) och Oliver Öberg (M): Mindre
barngrupper i Borås
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Ulf Sjösten (M) och Oliver Öberg (M)
har vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-22 lämnat rubricerat
initiativärende.
I ärendet föreslås att: ”Utifrån Skolverkets nya riktmärken vill Moderaterna att det
utreds:
- Vilka personella och ekonomiska resurser krävs för att klara riktmärkena?
- Vilka åtgärder krävs för att Borås Stad ska klara lokaler för barngrupper i enlighet
med riktmärkena?
- Förändras Borås Stads sätt att bygga förskolor på något sätt av rekommendationerna
om mindre barngrupper?
- Hur lång tid kommer krävas, utifrån givna ekonomiska ramarna, för att klara
riktmärkena?

Stadskansliet uppdras att tillsammans med stadsdelsnämnderna och
Lokalförsörjningsnämnden
utreda konsekvenserna av Skolverkets nya riktmärken i enlighet med ovan och
återrapportera till Kommunstyrelsen under första halvåret 2016”.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av
skolstrukturen. Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en
växande förskolas behov av lokaler. Behov av förskolelokaler och framför allt
lokalernas utformning hör ihop med storlek på barngrupper och hur
verksamheten organiseras. Både Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna och
Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och Stadskansliet är involverade i
arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed lämpligt att såväl
ekonomiska om praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om
barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.
Kommunstyrelsen vill även att berörda nämnder ska följa utvecklingen i denna
fråga noga. Speciellt med tanke på de statsbidrag som nu går att söka för att
minska barngruppernas storlek i förskolan. Det kräver att nämnderna får
kontinuerlig rapportering av det aktuella läget. Utvecklingen ska redovisas i
nämndernas tertialbokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas
storlek hänvisas till skolstrukturutredningen.
Berörda nämnder kontinuerligt följer utvecklingen av antal barn i förskolornas
grupper. Utvecklingen ska redovisas i nämndernas tertialbokslut och årsredovisning.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 200
E5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter
sig till Boplats.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E5
Kommunfullmäktige

Marknadsplats för lediga lägenheter - Boplats
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka
med Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva
bostadsorter i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga
lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en
sådan samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en
marknadsplats i Borås genom tillgång till Boplats system.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2015-06-25 att förorda att Borås
Stad tar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig
till Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga
lägenheter.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter
sig till Boplats, som är en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås
attraktionskraft i Västsverige genom en väsentligt större exponering av
lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet blir också mer transparent
vilket ökar förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter
sig till Boplats.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 201
E6

PROTOKOLLSANTECKNING

Plan för uppdrag i budget 2015 gällande avveckling
samt försäljning av fastigheter utan kommunal
verksamhet
Rubricerat ärende är så illa berett att Allianspartierna inte kan delta i beslutet.
Vårt förslag om återremiss grundar sig på att för mycket ny information har
tillförts ärendet utan att den informationen finns beskriven i beslutsunderlag.
Informationen har inför mötet endast varit tillgänglig för den rödgröna
gruppen.
Ärendet har förts upp på ärendelistan utan att minoritetens ansvariga
kommunalråd har haft möjlighet att skriva under det. Samma dag, som
Kommunstyrelsens sammanträde delgavs Kommunstyrelsen ny information
och justeringar i förslaget.
Vi har av ärendet inte fått någon annan uppfattning än att det som står
beskrivet är det som vi ska ta ställning till på mötet.
På sammanträdet presenterades, muntligen, ny information som inte finns
beskrivet i ärendetexten. Det skriftliga beslutsunderlaget ger därmed inte
läsaren förutsättningar att förstå på vilka grunder beslutet fattas. Därför
begärde Allianspartierna återremiss på ärendet.
Den information som tillfördes var bara känd för den rödgröna gruppen och
hade inte delgivits Allianspartierna, vilket inte kan vara förenligt med
demokratiska principer. All information på vilket beslut baseras måste finnas
med i underlaget. På grund av denna brist på demokrati valde vi att inte delta i
beslutet.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 202

E7
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen återremitteras för en ny remissrunda.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E7

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda
ting äro tre
Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen anlägger en
bastu- bad och friskvårdsanläggning vid Byttorpssjöns strand i anslutning till
Byttorps IF:s klubbstuga. Motionären vill höja livskvaliteten i området genom
att etablera en liknande anläggning som idag finns vid Kransmossen och
Kypesjön.
Motionen lämnades in för knappt sex år sedan. Under tiden har det hänt
mycket i det aktuella området med nybyggnation och större befolkningsunderlag. Fritids- och folkhälsonämnden avstyrkte motionen men Kommunstyrelsen anser att så mycket har förändrats att motionärens förslag kräver en
förnyad prövning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen återremitteras för en ny remissrunda.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 211

E 16
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr
sig om barnen i förskolan?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

E 16

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr
sig om barnen i förskolan?
Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 12 april
2012 lämnat en motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i
förskolan. Därefter har Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela
Hallgren och Karl- Gustav Drotz (alla KD) till Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 februari lämnat en motion om storleken på barngrupperna i förskolan.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelse i uppdrag att genomföra en
skolstrukturutredning. Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska
möta en växande förskolas behov av lokaler. Kommunstyrelsen vill dock lyfta
det faktum att Kristdemokraterna i budget för 2016 avsatte 15 miljoner extra
jämfört med den nu liggande budgeten för att minska barngrupperna i
förskolan. Medel som hade kunnat förbättra det arbete som nu görs ytterligare.
Kommunstyrelsen anser detta vara en viktig fråga att följa i närtid, speciellt
med möjligheten för nämnderna att nu söka statsbidrag för minskade
barngrupper. Kommunstyrelsen vill därför att berörda nämnder kontinuerligt
rapporterar till Stadskansliet hur ansökningsarbetet fortlöper.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN

SP 3
Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 214
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 3

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad
Kommunstyrelsen anser att dokumentet ska delas upp i två delar där Kommunfullmäktige ska hantera riktlinjer på en övergripande nivå och där de mer
detaljerade frågorna ska delegeras till Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett
tvådelat dokument, där en del gäller övergripande riktlinjer och en del mer
detaljerade regler.
Om Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett förslag i enlighet med
Kommunstyrelsens remissvar kommer Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för parkering, som innehåller övergripande
ställningstaganden om hur parkering ska anordnas vid stadsplanering.
Därutöver föreslås Kommunfullmäktige ge delegation till Samhällsbyggnadsnämnden att anta en parkeringsnorm (regler) som bygger på de riktlinjer som
Kommunfullmäktige fastställt och som har en nivå som är anpassad för
nämndens myndighetsutövning. Denna uppdelning bedöms kunna leda till
snabbare beslutsprocesser vid framtida uppdateringar av dokumenten samtidigt
som den skapar ökad flexibilitet för Samhällsbyggnadsnämndens arbete.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 215
SP 4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över Cykelplan 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 4
Tekniska nämnden

Yttrande över Cykelplan 2016-2017
Det är angeläget att få ett uppdaterat dokument då den nuvarande Cykelplanen
antogs för cirka 15 år sedan. Cykelplanen kommer leda till att förbättra för våra
cyklister men det kan i framtiden behövas ytterligare strategiska inriktningar för
att cykeltrafiken ska öka i den växande staden.
Kommunstyrelsens roll är att se det övergripande perspektivet för staden. Det
ska istället överlåtas till berörda nämnder att svara för de mer detaljerade
frågorna och frågor av utförarkaraktär. Därför vill Kommunstyrelsen dela upp
beslutet där de övergripande riktlinjer beslutas av Kommunfullmäktige, medan
de mer löpande åtgärderna och besluten fattas av nämnderna.
Cykelplanen redovisar behov av cykelbanor där kommunen eller Trafikverket
har väghållaransvar. I Borås tätort är kommunen i huvudsak huvudman och
ansvarig för utbyggnaden av cykelvägarna. Till och från våra tätorter samt
oftast genomfartsvägen genom samhället har Trafikverket det ansvaret. I övrigt
är det enskilt huvudmannaskap. En beskrivning av huvudmannaskap och vad
det innebär för respektive part bör beskrivas i planen för att lättare kunna
förklara varför inte alla delar av kommunen återfinns i den.
Kommunstyrelsen ser positivt på utökade satsningar på cykelpendlingstrafiken
med bland annat kopplingar till målpunkt Högskolan. Satsningar görs även på
kopplingar mellan Regementet mot Centrum samt Göta/Druvefors. Regementsområdet förväntas bli nästa stora utbyggnad av bostäder och förberedande satsning av bra cykelvägar dit är positivt. Huvudcykelstråken måste
förbättras, rätas ut, få säkrare korsningar stråkvis, gång- och cykelstråk skiljs åt
där det är möjligt.
I Borås Stads budget för 2016 anges att kommunen är beredd att bidra till
finansiering av cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. I detta sammanhang
exemplifieras cykelvägen mellan Rydboholm och Ridhuset som ett sådant
objekt. Denna återfinns dock bland de cykelvägar som inte har någon tidsplan i
Cykelplanen vilket verkar motsägelsefullt.
Kommunstyrelsen anser att det är av stor vikt att komma fram till en gemensam lösning som fungerar tillsammans med bl. a kollektivtrafiken genom
centrum. Det är tydligt att Trafikverket ansvarar för en stor del av de objekt
som inte är tidssatta.

Hyrcykelsystem är en viktig del i servicen för våra medborgare och besökare
för att kunna röra sig på ett hållbart sätt genom staden. Kommunstyrelsen är
angelägen om att ett sådant system finns på plats redan under 2016. Samarbete
mellan Borås Stad och Västtrafik är eftersträvanvärt då hyrcykelsystem bör
vara integrerat med kollektivtrafiken. För att få ett välfungerande hyrcykelsystem anser Kommunstyrelsen att det måste vara tillförlitligt, lättillgängligt
och med många stationer. I arbetet med mobility management bör cykelpooler
marknadsföras.
Det framgår inte av remissen vem som ska anta Cykelplanen. Kommunfullmäktige antog den senaste cykelplanen 2001, vilket innebär att den
efterföljande behöver antas av samma instans. Denna procedur bör framöver
delas upp. Förslagsvis bör Kommunfullmäktige även i fortsättningen anta de
mer översiktliga riktningarna som gäller över minst 4 år. Denna kompletteras
med en del 2, nuvarande kapitel ”Förbättring av cykelvägar i Borås centralort
och ytterområden”, som har en tätare beslutsintervall med mer åtgärdsförslag
kopplat till budget och som antas av den ansvariga nämnden efter att den
remitterats. Det skulle innebära att de mer strategiska frågorna hamnar i
Kommunfullmäktige medan de mer fysiska åtgärderna ligger på den ansvariga
nämnden. Uppdelningen av dokumentet behöver ske inför antagandet för att
kunna genomföra kommande uppdelning av beslut.
Alla människor har olika möjligheter och behov. I många fall behöver ett
hushåll tillgång till bil för att klara vardagen. Det kan handla om matinköp,
hämtande av barn och diverse kvällsaktiviteter. Så istället för att utesluta
människor från att klara sin vardag med mål om att minska biltrafiken, anser
Kommunstyrelsen att mer fokus borde läggas på klimatsmarta alternativ och
minskade utsläpp. Tekniken utvecklas hela tiden och vi ser ständigt nya
innovationer på el-, gas- och hybridbilar som leder utvecklingen framåt.
Genom att integrera och förbättra möjligheterna för alla transportslag finns det
möjlighet att minska utsläppen, öka tillgängligheten och inte utesluta
människor från en bra vardagsmiljö.
Borås behöver en cykelstrategi och som en följd av denna en ambitionshöjning
när det gäller utbyggnad av cykelstråk samt förbättrat underhåll och drift.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-18, § 219
SP 8
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och
tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så
länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov
krävs skall en fast taxa om 2000 tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid
bygglov för solenergianläggningar.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIV SKRIVELSE

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Tom Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att bygglovsbefrielse
införs för solenergianläggningar i normala fall, samt att Borås Stad avstår från
att ta betalt för hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden och Borås Elnät AB. Både Samhällsbyggnadsnämnden
och Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen, medan Borås Elnät
AB nöjer sig med att påpeka vikten av att kunden tar kontakt i god tid inför en
anslutning av en solcellsanläggning.
Miljö- och konsumentnämnden har tillstyrkt motionen. Miljö- och konsumentnämnden menar att ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med
inriktningen i Borås Stads Miljömål, samt nya Energi- och klimatstrategin.
Mindre anläggningar är redan bygglovsfria, men idag gäller ofta större anläggningar. Installation av solceller kräver en del byråkrati där bygglovsförfarandet
är en del. Att ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller
och bidra till att fler installationer görs av privata aktörer. Det finns stort
intresse för solenergi i Borås och energi- och klimatrådgivaren arbetar
tillsammans med flera andra aktörer för att öka solenergianläggningarna på
bred front.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte och önskar se en lösning med föreslagna
detaljerade texter för vad som ska gälla för * Byggnader utanför detaljplanelagt
område och utanför sammahållen bebyggelse, vad som ska gälla för * En- och
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan eller
inom sammahållen bebyggelse, samt vad som ska gälla * Allmänt. Nämnden
förordar förenkling/bygglovbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för tak

förlagda solenergianläggningar för en-och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. För
andra byggnader inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse gäller
fortfarande krav på avgiftsbelagd bygglovhandläggning. Sedan tidigare gäller
bygglovbefrielse för dylika anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse,
oberoende av byggnadstyp. Oavsett detaljplan eller inom/utom sammanhållen
bebyggelse, ska bedömning ske med beaktande av kulturhistoriska aspekter.
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2016 uppdragits att se över
bygglovstaxan så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och
tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så
länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov
krävs skall en fast taxa om 2000 tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid
bygglov för solenergianläggningar.
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