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Tid och plats
Kl 14.00–16.50
Omfattning
§ 333–378
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Hans Gustavsson (KD)
Ersättare
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Per Olsson
Magnus Widén
Marie Ingvarsson
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Carina Andell
Martin Jakobsson
Elisabeth Eickhoff
Eva Andreasson
Charlotta Thorvall

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 14.00–16.30, § 333–335
Kerstin Hermansson (C), § 336–378

§ 333–335
kl 14.00-15.50
kommunchef
näringslivschef
personalchef
ekonomichef
kommunikationschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
finanssekreterare
finanschef
markchef
utvecklingsstrateg
strategisk samhällsplanerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-20

Gülsen Özdenkos
Linnea Nilsson
Linda Ruergård
Annika Dahlén
Jan Olausson
Anders Graad
Dan Persson
Sören Björklund
Håkan Engblom
Per Gottfridsson
Carl Morberg
Jonas Berg
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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områdeschef
hälsoutvecklare
HR-specialist
förhandlingschef
kvalitetsstrateg
mark- och exploateringsingenjör
controller
Borås Elnät AB
Borås Elnät AB
Borås Elnät AB
administrativ samordnare
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.
§ 333
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Marie Fridén
(M) om ersättare.
§ 334
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.20–15.40, 16.07–16.40 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 335
2016/KS0322 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Boanäs 1:14
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till ett enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats
ansökan.
Ett förslag till skrivelse till sökanden har utarbetats.
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Sökanden får dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus med ca 98 m2 så att totalytan blir ca 297 m2 på fastigheten Boanäs 1:14 vid Yttre
Åsunden, Borås Stad. I beslutet finns också en tomtplatsbestämning som visar i
vilken utsträckning marken får tas i anspråk som tomt med privat zon. Beslutet sker
med stöd av7 kap 18 b § miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om sökanden inte påbörjar arbetet som
dispensen handlar om inom två år, från den dag dispensbeslutet började gälla. Arbete
ska avslutas inom fem år från den dag dispensbeslutet började gälla.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten, dvs en tomtplatsbestämning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 336
2016/KS0404 007 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2015. (2016/KS0404 007)

b)

Redovisning av utbildningsbidrag. (2015/KS0815 027)

§ 337
2015/KS0765 861
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Borås - en fristad för förföljda
konstnärer
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för
förföljda konstnärer samt att kostnaderna för och omfattningen av arbetet med
fristadskonstnärer utreds.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden.
Det kan konstateras att beslut om att ställa sig positiv till att ta emot skyddsbehövande konstnärer samt att söka medlemskap i ICORN för att verkställa
mottagandet, inte bedömts vara olagligt av Kammarrätten i Sundsvall. Flera andra
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svenska kommuner och åtminstone en region är medlemmar i ICORN. Det saknas
därför anledning att göra någon annan bedömning i Borås utan man kan utgå från att
det är kompetensenligt att vara fristad åt någon eller några konstnärer åtminstone
enligt ICORNS riktlinjer.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och att det behöver utredas
omfattningen av och formerna för hur Borås Stad kan erbjuda förföljda konstnärer
en fristad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga.
§ 338
2016/KS0424 106
Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 12 maj 2016
översänt förbundets budget och verksamhetsplan för år 2016 till medlemskommunerna för godkännande. Direktionen har den 26 februari 2016 gett presidiet i
uppdrag att komplettera textinnehållet i budget och verksamhetsplan 2016, och att
därefter för egen del anta desamma.
Medlemsavgiften för år 2016 är liksom 2015 beslutad till 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig
finansiering sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index om 2,5 %, och för 2016 är beslutade avgifter för
Borås del 1 380 676 kronor till Medarbetarcentrum och 5 473 500 kronor till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets
basverksamhet år 2016 på 18 391 768 kronor, varav 8 000 000 kronor är bidrag till
tillväxtprojekt. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är
2 700 000 kronor och för Navet 22 977 575 kronor år 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2016 godkänns.
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§ 339
2016/KS0417 111
Remiss av förslag till valkretsindelning av Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid Regionsstyrelsens sammanträde
26 april 2016 beslutat att inlämnat rubricerad remiss till kommunen.
I remissen föreslår Regionstyrelsen att valkretsarna för val till regionfullmäktige
(landstingsfullmäktige) skall vara de samma som vid val till riksdagen.
Förslaget till valkretsindelning har varit remitterad till Valnämnden.
Det kan konstateras att det har varit fem valkretsar även före lagändringen,
skillnaden ligger i antal kommuner som tillhörde till varje valkrets då och nu.
För Västra Götalands läns valkrets södra har den fått två extra kommuner, det vill
säga alla gamla plus Herrljunga- och Vårgårda kommun som var en del av Västra
Götalands läns norra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tillstyrker Regionfullmäktiges förslag till valkretsindelning vid val till
regionfullmäktige.
§ 340
2016/KS0149 104
Partistöd 2016
Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna i Borås år 2016 kan utbetalas.
§ 341
2016/KS0292 023
Förvaltningschefer i den nya organisationen
Borås Stad har genomfört en rekryteringsprocess gällande anställning av tre
förvaltningschefer till den nya organisationen. De tre är förvaltningscheferna för
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Som stöd i rekryteringsarbetet har staden använt rekryteringsföretaget TARASSO. Kommunchefen, personalchefen och ansvarig konsult
intervjuade inledningsvis 12 personer. Därefter valdes två personer per tjänst ut för
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en testomgång. Dessa personer har därefter varit på ytterligare en intervju där man
träffat kommunalråd samt fackliga representanter. Anna-Lena Sellergren, idag förvaltningschef för Socialförvaltningen i Åstorps kommun, föreslås bli ny förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Pernilla Bjerkesjö, tidigare
skolchef i Falköping, föreslås bli ny förvaltningschef för Förskoleförvaltningen. Pär
Arvidsson Fäldt, idag gymnasiechef på Viskastrandgymnasiet, föreslås bli ny förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Anna-Lena Sellergren anställs som förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Pernilla Bjerkesjö anställs som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen
och Pär Arvidsson Fäldt anställs som förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen.
§ 342
2016/KS0302 007
Svar på revisionsrapport – Orangeriet
Stadsrevisionen har utfört en granskning av projekt Orangeriet. Granskningen
handlar om huruvida projektet genomförts och bedrivs enligt fullmäktiges beslut den
20 mars 2014. Man granskar också att operatörsavtalet för restaurangen följs och att i
samband med detta inget otillbörligt stöd ges till en enskild näringsidkare.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen konstaterar utifrån Stadrevisionens rapport att projektets genomförande har brister och inte har genomförts enligt fullmäktiges intentioner.
Revisionens slutsatser delas.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att en analys genomförs av bristerna i
verksamheten med utgångspunkt från Stadsrevisionens rapport. Kommunstyrelsen
kommer att initiera en översyn av verksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Översända upprättad skrivelse som Kommunstyrelsens svar på Revisionskontorets rapport om
Orangeriet.
§ 343
2016/KS0332 007
Yttrande över revisionsrapport – Detaljplaneprocessen
Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
har en ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen, och om den interna
kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig avses i
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granskningen om styrningen av processen är sådan att lagens krav uppfylls Plan- och
Bygglag (2010:900), PBL, och om mål fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden uppnås.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen av detaljplaneprocessen kan utvecklas för att bli mer ändamålsenlig. Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunstyrelsen når inte upp till mål fastställda av Kommunfullmäktige och
delvis inte kraven i PBL. Den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden
kan utvecklas med avseende dokumentation i akterna och utveckling av planen för
intern kontroll. Nämnden bör tillse att ramavtal för geotekniska utredningar och
bullerutredningar upprättas.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har ansvar för styrningen av
detaljplaneprocessen. Just nu bedrivs ett förändringsarbete i syfte att effektivisera
detaljplaneprocessen. Detta arbete kommer att fortsätta samtidigt som styrningen
utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.
För uppnå det lagstadgade kravet på att lämna planbesked inom fyra månader så
håller Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden på att ta fram gemensamma
arbetssätt som syftar till att påskynda beredningen. Ett sätt är att Kommunstyrelsen i
högre grad kommer att pröva att i högre utsträckning använda delegationsordningen
framöver.
Genomförandefrågorna är en viktig del av detaljplaneprocessen och som börjar tidigt
i planprocessen och fortsätter tills dess att planen blivit genomförd, dvs långt efter
själva detaljplanen vunnit laga kraft. Tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
frågor kräver tid och resurser för att målet med en lämplig markanvändning, ändamålsenlig och genomförbar detaljplan ska kunna uppnås. Genomförandefrågor och
plandokumentet Genomförandebeskrivning är Kommunstyrelsens ansvarsområde. I
revisionsrapporten saknas beskrivning och belysning av genomförandefrågornas roll i
planprocessen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som Kommunstyrelsens yttrande.
§ 344
2014/KS0165 287
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut:
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16 § 7. Nytt Kongresshus i
Borås
En kommuninvånare överklagade kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2014,
§ 7, att godkänna en investering om 210 000 000 kronor för Eolus 6 AB i ett nytt
kongresshus och begärde att beslutet skulle upphävas såsom olagligt. Klaganden
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yrkade även att beslutet inte skulle få verkställas i avvaktan på att ärendet slutligt
prövades av domstolen, inhibition.
Förvaltningsrätten i Jönköping avslog först yrkandet om inhibition i ett beslut den 13
februari 2014 och sedan yrkandet om upphävande i dom den 4 februari 2015.
Kommuninvånaren överklagade domen men fick inte prövningstillstånd i beslut den
28 september 2015 från Kammarrätten i Jönköping eller i Högsta Förvaltningsdomstolen i beslut den 31 maj 2016. Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av
investeringen har således nu vunnit laga kraft.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen lägger Förvaltningsrättens dom den 4 februari 2015, med avslag på begäran om
upphävande av Kommunfullmäktiges beslut, samt Kammarrättens beslut den 28 september 2015
och Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 31 maj 2016, med avslag på klagandens begäran om
prövningstillstånd, till handlingarna.
§ 345
2014/KS0411 730
Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet fick senare
namnet ”Ett gott liv var dag”. Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan i juni 2015 med förslag till åtgärder.
I juni 2015 presenterades två planer (politisk handlingsplan respektive verkställighetsplan) innehållande 47 förbättringsförslag. Den politiska handlingsplanen som omfattar tio förslag har beslutats av Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden och
Stadsdelsnämnden Öster. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av tre förbättringsförslag:
•

Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition om vad en "hälsosam
organisation" är inom vård och omsorg.

•

Ta fram en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg.

•

Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och
uppföljningssystem.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna redovisningen av förbättringsförslagen i den politiska handlingsplanen ”Ett gott liv var
dag”.
Rapport över hemtjänstens kostnader och förslag till åtgärder lämnas till Vård- och äldrenämnden
och Kommunstyrelsen.
Övrig information läggs till handlingarna.
§ 346
2015/KS0846 021
Personal- och förhandling: anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Förhandling angående Teaterförbundets tolkningsföreträde.
(2015/KS0846 021)

§ 347
2016/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 maj–7 juni
2016 (ärendenummer 399–419, 421–434, 436–460, 462–465, 468–485 och
487/2016).
§ 348
2015/KS0509 020
Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska
programmet och är gemensamma för stadens nämnder och förvaltningar samt
styrelser och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det
dagliga arbetet för chefer och medarbetare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fastställa de personalpolitiska riktlinjerna.
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§ 349
2016/KS0463 026
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicyn visar Borås Stads övergripande målsättning, viljeinriktning och
medel för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn klargör hur Borås Stad ska utforma arbetsmiljön och hur
verksamheterna når dit.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad.
§ 350
2015/KS0795 105
Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2016-2017
Ett avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra
Borås.
Avtalet avser klubbens säsong 2016/2017 och gäller 1 september 2016 till 31 maj
2017. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta serie.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan 2016-2017 enligt föreslaget avtal till ett värde av 250 000 kronor.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan 2016-2017
enligt föreslaget avtal till ett värde av 250 000 kronor. Detta under förutsättning att
Borås Basket godkänner de ändringar som görs under punkt 9 i avtalet, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan 2016-2017 enligt
föreslaget avtal till ett värde av 250 000 kronor. Detta under förutsättning att Borås Basket godkänner de ändringar som görs under punkt 9 i avtalet.
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§ 351
2016/KS0225 030 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och lägg till handlingarna:
a)

Sommarjobb för asylsökande. (Kommunalrådet Lena Palmén (S) har besvarat
brevet).(2016/KS0225 030)

b)

Synpunkter på de stora grupperna inom förskolan. (En medborgare har
skrivit till kommunalrådet Lena Palmén (S) med synpunkter och frågor om
barngrupperna i förskolan. Lena Palmén (S) har besvarad brevet.
(2016/KS0306 710)

c)

Svar på brev med synpunkter på undersökning/enkät om hemtjänst
m.m. (En medborgare har skrivit till kommunalrådet Lena Palmén (S) med
synpunkter och frågor om brukarundersökning m.m. inom hemtjänsten. Lena Palmén
(S) har besvarat brevet) (2016/KS0345 739)

§ 352
2016/KS0314 100
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016
Borås Stad har deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2015. Mätningen administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). Borås Stad
har tidigare deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2007, 2009, 2011 och 2013.
240 kommuner har deltagit i mätningen 2015.
I mätningen görs jämförelser mellan kommunerna utifrån fem perspektiv: Din
kommuns tillgänglighet. Trygghetsaspekter i din kommun. Din delaktighet och
kommunens information. Din kommuns effektivitet. Din kommun som samhällsutvecklare.
Uppgifter hämtas från befintlig nationell statistik och kompletteras med mätningar
som görs i den egna kommunen. Flertalet uppgifter avser 2015.
Bra/ förbättrade resultat för Borås Stad
−
Andelen medborgare som får svar på e- post inom två dagar har förbättrats i
stor utsträckning jämfört med de föregående mätningarna.
−
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att bo och leva på är
bland de 25 % bästa resultaten.
−
Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med de föregående åren, men
ligger vid tiden för mätningen under riksgenomsnittet.
−
Antalet barn per personal i förskolan har minskat jämfört med de föregående
åren, men ligger något högre än riksgenomsnittet.
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Andelen invånare som fått ekonomiskt bistånd ligger bland de 25 % bästa
resultaten.

Resultat att förbättra
Andelen som får svar på en enkel fråga via telefon har försämrats i jämförelse
med föregående år, men ligger över riksgenomsnittet.
−
Resultatet av medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen har
försämrats jämfört med de föregående mätningarna.
−
Andelen barn som fått plats i förskola på önskat placeringsdatum har minskat,
men väntetiden på plats är förhållandevis kort och också kortare än riksgenomsnittet.
−
Elevernas syn på skolan i årskurs 8 har endast förändrats marginellt i de senaste
mätningarna och resultatet ligger även under riksgenomsnittet.
−
Väntetiden på beslut om försörjningsstöd var vid tidpunkten för mätningen
betydligt längre än riksgenomsnittet.
−

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Resultatet sänds till nämnder och bolag för analys och åtgärder för att förbättra resultaten.
§ 353
2016/KS0314 100
Uppföljning av Kommunens kvalitet i Korthet 2013 – Borås Stads
tillgänglighet per telefon
Borås Stad deltar vartannat år i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. En del i undersökningen är hur god
kommunens tillgänglighet per telefon är.
2013 års undersökning visade att tillgängligheten kan förbättras. Servicenämnden
angav i sin uppföljning av tillgängligheten att ”Servicenämnden har i uppföljningen
av kommunens tillgänglighet per telefon i Kommunens Kvalitet i Korthet efterlyst
kunskap om ”vad de som ringer till Borås Stad (och andra kommuner) själva har för
åsikt om tillgängligheten. Vad tycker egentligen medborgarna? Hur stort är problemet med att man får släppa fram, låt säga 4-5 signaler innan man får svar? Hur
står det i relation till att man inte får svar alls”?
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2014-10-27 att: ”Stadskansliet ges uppdraget att
ta fram underlag för hur medborgarnas synpunkter kan inhämtas gällande tillgänglighet per telefon”.
Kvalitet och utveckling har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad
medborgarna tycker om tillgängligheten. För att få ytterligare resultat att jämföra
med, som underlag för att hitta förbättringsåtgärder, startades ett projekt i samråd
med Borås Stads personalchef.
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Slutrapporten lämnas till Kommunstyrelsen som återrapportering av uppdraget 201410-27.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Servicenämnden samt till Stadskansliet, Personaloch förhandlingsavdelningen för vidare hantering, med mål att Borås Stads tillgänglighet per telefon
ska öka.
§ 354
2014/KS0778 100
Medborgarundersökning 2015-2016
Borås Stad har deltagit i SCB: s medborgarundersökning hösten 2015. Sammanlagt
har 138 kommuner genomfört undersökningen under vår eller höst 2015. Borås har
tidigare deltagit i undersökningen 2007, 2011 och 2013.
Jämförelsen med resultat för samtliga kommuner avser de 138 kommuner som varit
med i undersökningen våren eller hösten 2015.
Medborgarundersökningen har sänts till ett urval av 1200 medborgare i ålder 18-84
år. Till undersökningen bifogades ett informationsbrev som skrivits under av Kommunstyrelsens ordförande. 41 % av de tillfrågade medborgarna besvarade enkäten
vilket är färre än 2013 då 44 % svarade.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och därmed ett av flera verktyg
för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras med
SCB: s analys-modell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att
visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.
Medborgarundersökningen omfattar ett antal indikatorer inom följande områden
− Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
− Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika
verksamheter.
− Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter
Borås Stads resultat ligger över eller i nivå med deltagande kommuners på alla tre
områdena. Jämfört med de två föregående undersökningarna har resultatet endast
förändrats i liten omfattning. Inom respektive område finns delområden där
resultatet varierar i relation till genomsnittet för samtliga kommuner.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas i det egna förbättringsarbetet.
§ 355
2016/KS0479 730
Initiativärende: Förutsättningarna för privata utförare inom
hemtjänsten
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen
får 2016-06-20 en dragning utifrån följande frågeställningar:
- Är det rimligt att justeringar av schablontider får ett omedelbart verkställande för
hemtjänstföretagen?
När ska det finnas tid för att anpassa bemanning, schema, fackliga förhandlingar
med mera?
- Hur har den egna regin hanterat justeringen av schablontiderna?
- Hur fungerar samarbetet mellan kommunen och de privata utförarna?
- Vilka åtgärder har vidtagits kring de olika delarna i redovisat uppdrag? När
beräknas uppdraget kunna redovisas i sina olika delar?
- Hur har frågan om resultatenheter för den egna regin hanterats i organisationsutredningen, som det anges i årsredovisningen att den skall göra
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen får den 20 juni 2016 en föredragning utifrån de frågeställningar som framgår i
initiativärendet.
§ 356
2015/KS0547 253
Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen
I augusti 2015 sålde kommunen en tomt avsedd för bilhandel på Nordskogen till
Nordskog Invest AB. Bolaget har framfört önskemål om att köpa till ytterligare mark
då man under byggnationen kommit underfund med att de inte kan bedriva verksamheten optimalt inom nuvarande fastighetsgränser.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av ca 620
m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81. Bolaget ska ersätta kommunen med 240 000
kronor, vilket motsvarar 250 kr/m2 i köpeskilling och 150 kr/m2 för utförd
grovplanering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Överenskommelse om fastighetsreglering med Nordskog Invest AB godkänns.
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§ 357
2016/KS0407 252
Förvärv av AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12, Göta
Viskans närområde omvandlas i City samt mot norr och söder till mötesplatser,
gångstråk och bostadsmiljöer. När reningsverket i närtid kommer att flyttas till
Sobacken skapas nya möjligheter för stadsutveckling. Kommunstyrelsen är därför
positiv till att förvärva före detta verksamhetsfastigheter och därmed skapa
möjligheter till fortsatt omvandling av Viskans stränder.
Kommunen har blivit erbjuden att förvärva AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12
på Mårtensgatan på Göta för 500 000 kronor. Fastigheten har stått tom sedan
AkzoNobels verksamhet, som utgjordes av tillverkning av industriellt vax och harts,
upphörde 2013. Genom åren har miljöfarliga ämnen hanterats inom fastigheten och
de markundersökningar som gjorts visar på att det finns föroreningar över ”mindre
känslig markanvändning”. Vilket betyder att ytterligare miljöundersökningar och
eventuell marksanering måste göras innan marken kan upplåtas för exempelvis
boende.
Fastigheten är på cirka 6 200 m2 och består av en huvudbyggnad med en kontorsdel
och en produktionsdel med stora öppna produktionsytor. Byggnaderna inom fastigheten har inte bedömts kunna användas till något och kommer därför att rivas inom
kort efter förvärvet. Kostnaden för rivning har uppskattas till cirka 3 700 000 kronor.
Förvärvet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov och kommunen äger
sedan tidigare delvis marken runt om fastigheten. Förvärvet säkerställer också att
ingen ny kemisk industri etablerar sig på fastigheten och försvårar en framtida
expansion på Göta.
Byggnaderna kommer att förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen fram tills
rivning. Betalning och tillträde sker 2016-09-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Jössagärdet 12 för 500 000 kronor samt att kostnaden för rivning av
byggnaderna får belasta markförvärvskontot.
§ 358
2016/KS0428 253
Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra,
del av tomt 19
Ett köpeavtal har upprättats med Charepa AB om försäljning av ca 40 000 m2 av
fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen med skyltläge mot RV 40 på Viared
Västra. På platsen ska Didriksons Regnkläder AB etablera sig. Köparen ska ersätta
kommunen med 14 000 000 kronor i köpeskilling samt 8 200 000 kronor för utförd
grovplanering.
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Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Om
det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som innebär att järnvägstrafik i
området inte längre är aktuellt, kan byggnader på tomten placeras närmare motorvägen och då minskar köparens behov av tomtareal. Tomtens areal och utformning
ska då anpassas efter köparens behov med de nya förutsättningarna. Eventuellt kan
det då krävas ett tilläggsavtal för att reglera avvikelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.
§ 359
2016/KS0435 253
Försäljning av del av fastigheten Kråkered 2:62 i Kråkered
Ägarna till fastigheten Kråkered 2:104 har begärt att få köpa ett markområde av
kommunens fastighet Kråkered 2:62. Marken kommer genom fastighetsreglering att
överföras till Kråkered 2:104 och möjliggör för fastighetsägarna att bygga ett garage.
En preliminär överenskommelse om fastighetsreglering har träffats som innebär att
kommunen säljer cirka 280 m2 av fastigheten Kråkered 2:62 för en köpeskilling om
77 000 kronor. Köparna betalar erforderlig fastighetsbildning. Betalning och tillträde
sker efter beslut i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 280 m2 av fastigheten Kråkered 2:62 för 77 000 kronor till ägarna av
fastigheten Kråkered 2:104.
§ 360
2016/KS0437 253
Försäljning av del av Kråkhult 1:2, Ställvägen i Dalsjöfors
Paussystem i Borås AB som äger fastigheten Kråkhult 1:57 utmed Ställvägen i
Dalsjöfors har framfört önskemål om att köpa till industrimark från kommunens
fastighet Kråkhult 1:2 för parkering och godsmottagning.
Kråkhult 1:57 har ett utfarsservitut över Kråkhult 1:2, vilket upphävs i samband med
fastighetsregleringen
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av 770
kvm. Bolaget ska ersätta kommunen med 115 000 kronor, vilket motsvarar ca 150
kr/m2 .
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Överenskommelse om fastighetsreglering med Paussystem i Borås AB godkänns.
§ 361
2016/KS0452 253
Försäljning av fastigheten Rydboholm 1:467 i Viskafors
Ett köpeavtal har upprättats med Viskaforshem AB om försäljning av fastigheten
Rydboholm 1:467. Fastigheten är på 15 636 m2 och är belägen i Pumpkällehagen i
Viskafors. På fastigheten planerar Viskaforshem AB att uppföra hyresbostäder i
enlighet med gällande detaljplan, vilket innebär ca 22 gruppbyggda bostadsenheter.
Bolaget tillträder området 31 juli 2016 och ska då betala köpeskillingen 2 300 000
kronor. Köpeskillingen baseras på den bruttoarea (BTA) som detaljplanen medger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avtalet med Viskaforshem AB godkänns.
§ 362
2013/KS0499 269
Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1 i Borås
Kommunstyrelsen beslutade i april 2014 att ge Ås Härads Fastigheter möjlighet att
utveckla sina idéer om bostadsbebyggelse inom ett område som till största delen inte
är detaljplanelagt vid Tokarpsberg. Kommunstyrelsen gav i oktober 2015 Ås Härads
Fastigheter möjligheten att ytterligare utveckla dessa idéer samt uppmanade dessutom Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga området för
såväl bostadsbebyggelse, grönområde och ev. utökning av skol- och förskoletomt
och boende för äldre.
Ett planprogram för området har nu påbörjats och Ås Härads Fastigheter vill nu
erhålla en markanvisning. Ett markanvisningsavtal för ett område beläget vid västra
sidan av Tokarpsberg har därför tagits fram för del av fastigheterna Norrmalm 1:1
samt Rådjuret 2. Avsikten är att bolaget ges möjlighet att uppföra bostäder i
flerbostadshus i den omfattning som blivande detaljplan medger. Området kan ge
möjlighet till en blandning av både hyres- och bostadsrätter.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2018-06-30, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
§ 363
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-05-31. (2016/KS0008 049)

b)

Sänkning av anslag till Rockborgen. (2016/KS0112 805)

c)

Utredning avseende Spår och leder. (2016/KS0451 823)

d)

Initiativärende: Utbyggnation av stadsnätet, SplitVision.
(2016/KS0478 107)

e)

Sjuhärads samordningsförbund, tertialrapport 1 2016.
(2016/KS0473 107)

§ 364
2016/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lån samt
utlåning till Borås Energi och Miljö AB
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 maj – 1 juni
2016 (ärendenummer 13-17/2016).
§ 365
2016/KS0069 041
Budgetramar för år 2017
Resultatet för 2017 är budgeterat till 107 miljoner kronor. Denna resultatnivå utgår
från Budget 2016 anpassad till den nya organisationen med avdrag för ev. tillfälliga
kommunbidrag 2016 plus förändringar av Kommunbidragen hittills under året som
skall kvarstå 2017 eller genom andra beslut. Effekten av de nya löneavtalen 2016 har
höjt nivån med ca 21 miljoner kronor som utgångsläge in i 2017 års budget.
Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp
med:
-Löner; 2,3%

Från utgångsläge efter löneförhandlingarna
2016. I samband med detta ärende föreslås
nämnderna att få utökade kommunbidrag för 2016
för effekten av löneavtalen för år 2016.
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-Övriga kostnader; 1,5%
-Volymförändringar;

Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för
Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och
omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för
Barnomsorg och Äldreomsorg
Utbildningsnämnden kompenseras med 75 % för
Gymnasieskolan

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400-450 miljoner
kronor årligen, vilket är en jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budgetramar för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, se bilaga.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag år 2016 med anledning av särskilda satsningar i
det lokala löneavtalet 2016.
Stadsdelsnämnden Norr 3 300 000 kronor
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 700 000 kronor (fristående skolor)
Stadsdelsnämnden Väster 3 600 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster 4 400 000 kronor
Utbildningsnämnden 2 200 000 kronor (därav 200 000 kronor avser fristående skolor)
Sociala omsorgsnämnden 1 100 000 kronor
Arbetslivsnämnden 300 000 kronor
Kulturnämnden 400 000 kronor
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén
(M), Hans Gustavsson (KD) och Falco Güldenpfennig (KD).
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) och
Hans Gustavsson (KD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-20

20 (29)

§ 366
2016/KS0474 710
Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för
kompletterande barnomsorg
Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2008 Regler och villkor för
kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg. Av reglerna framgår
att ersättningens storlek beror på barnets vistelsetid. Kommunstyrelsen har
bemyndigande att justera bidragsbeloppen med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. Kommunstyrelsen tog den 24 januari 2011 beslut om 2011 års ersättningar.
Några kooperativa familjenätverk har inte funnits i Borås de senaste åren.
Uppräkningen av ersättningarna följer Borås stads generella pris- och löneuppräkningar för barnomsorgen. Det innebär att 2011 års ersättningsbelopp har räknats
upp med 2,18 % (efter avdrag med 0,62 % för lägre arbetsgivaravgift) för 2012, med
2,7 % för 2013, med 2,2 % för 2014, med 1,8 % (efter 0,5 % effektiviseringskrav), för
2015 och med 1,8 % inför 2016.
Ersättningen till kooperativa familjenätverk är 2 856 kr/mån för 8 - 15 timmars
vistelsetid per vecka, 4 287 kr/mån för 15 - 30 timmars vistelsetid per vecka och 7
143 kr/mån för 31 och fler timmars vistelsetid per vecka.
För barn som deltar i allmän förskola är bidraget högst 4 287 kr/mån.
Reglerna har uppdaterats med stadsdelsnämnder (i stället för kommundelsnämnder)
3-åringar (i stället för 4-åringar) för allmän förskola och beloppen har räknats upp
från år 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Fastställa reviderade Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för
kompletterande barnomsorg att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.
§ 367
2015/KS0333 611
Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass
2015
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 om ersättning till fristående skolor, förskole
klass, förskolor och fritidshem för år 2015. Malmen Montessori överklagade beslutet
och Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom i målet 2016-04-08 och målet
överlämnades till Borås stad för ny beräkning av grundbeloppet för år 2015 i enlighet
med domskälen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-02 att uppdra åt Stadskansliet
att ta fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem för år 2015.
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Frågan i målet gällde vilka kostnader som ska hänföras till kostnadsslaget undervisning respektive administration. I kommunens beräkningsunderlag ingår inte administrationskostnader, - istället läggs 3 % för administration på grundbeloppet vid
beräkningen för ersättning till fristående skola. Enligt skolförordningen ska bl a
kostnader för skolans rektor och ”andra anställda med ledningsuppgifter” omfattas
av kostnadsslaget undervisning. Vad som avses med begreppet ”andra anställda med
ledningsuppgifter” anges inte närmare i skolförordningen eller av förarbeten. I Borås
Stads beräkningsunderlag lades bl a tjänsterna biträdande rektorer som administrationskostnader.
Förvaltningsrätten biföll Malmens Montessoris överklagande på så sätt att biträdande
rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning och tjänsterna utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan ska dels beräknas under kostnadsslaget administration och dels under kostnadsslaget undervisning. Domstolen
ansåg att Borås stad ska avgöra hur stor del av arbetsuppgifterna för utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan som hör till kostnadsslaget
undervisning respektive administration. Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att ca 80 % av tjänsterna riktas mot huvudmannens kvalitetsarbete med
resultatanalys och kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser och stöd till
rektorer kring undervisningen och bör därmed ingå i kostnaderna för undervisning.
Ca 20 % bedöms vara administration i form av statsbidragsansökningar, remissvar,
ekonomi m m.
Genom att fler tjänster ska tillhöra kostnadsslaget undervisning blir också grundbeloppet för ersättning till fristående skola högre. Ny beräkning har gjorts enligt Förvaltningsrättens dom. Underlaget till beräkningarna har hämtats från Borås stads redovisningssystem och uppgifter om det faktiska utfallet 2015 av tjänsterna rektor,
biträdande rektor, 80 % utvecklingspedagog/utvecklingsledare och 80 % chef för
elevhälsan kommer från stadsdelsförvaltningarna. Det faktiska utfallet av barn/elever
återfinns i Borås stads årsredovisning 2015. Antalet nyanlända barn har ökat och
därmed har också antalet elever i förskoleklass och grundskola ökat mer än vad som
förutsågs vid budgetläggningen.
Av beräkningsunderlaget framgår att en ny beräkning av ersättningen ger 6 295
kronor per månad för elev i årskurs 1-6 och 7 554 kronor per månad för elev i
årskurs 7-9 – att jämföras med kommunstyrelsens beslut 2015-03-09 som gav 6 366
kr per månad för elev i årskurs 1-6 och 7 639 kronor per månad för elev i årskurs 79. Ersättningen per elev är lägre efter bokslutet än den ersättning som har lämnats de
fristående skolorna.
Ingen ytterligare ersättning kommer därför att ges för elev i fristående skola
Förskoleklass visar ett positivt resultat på 3 362 000 kronor gentemot budget vilket
framgår av bilaga 2. Vid budgettillfället antogs att 1 212 elever skulle gå i kommunal
förskoleklass, men vid bokslutet var antalet 1 245.
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Det positiva resultatet och att antal elever ökat gentemot budget, gör att ersättningen
per elev till fristående förskoleklass är lägre efter bokslutet än den ersättning som har
lämnats de fristående förskolorna. Ingen ytterligare ersättning kommer därför att ges
för elev i fristående förskoleklass.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående
skola för år 2015.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående skola för år 2015.
Ge i uppdrag till Stadskansliet att i samarbete med Grundskolenämnden
snarast utreda möjligheterna att införa en skolpengsmodell likt vad som beskrivs i beslutsunderlaget, 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 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 Hans Gustavsson (KD), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående skola för år
2015.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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§ 368
2016/KS0514 105
Medlemskap ACTE
Borås Stad har blivit utsedd till ordförandestad för ACTE, en sammanslutning av
europeiska textilstäder inom EU. Under de kommande tre åren får ACTE (European
Textile Collectivities Association) sitt säte i Borås.
ACTE är ett viktigt samarbete mellan europeiska textilstäder, bland annat för att
påverka EU, knyta kontakter och dra nytta av erfarenheter städer emellan. I tre år
kommer nu Borås som ordförandestad att leda och stärka den textila näringen i
Europa.
Förutom att vi nu har ansvaret för att leda och utveckla nätverket är detta beslut
också en förstärkning av Näringslivsenhetens resurser för att driva på utvecklingen av
Borås som skandinaviskt textilt centrum. ACTE ger Borås en unik internationell
status men det finns mycket mer att göra i Skandinavien och regionalt/lokalt för att
fortsatt utveckla det textila klustret, Textile Fashion Center, utveckling av befintliga
och nya företag samt samarbetet med textilhögskolan. Att förstärka de textila
resurserna på Näringslivsenheten ger Kommunstyrelsen förutsättningar att svara upp
mot de förväntningar som detta kräver. Nu är rätt tid att ta nästa steg i utvecklingen.
I dag har ACTE medlemmar i tio europeiska länder, samt i Tunisien. Bland medlemsstäderna kan nämnas Lodz i Polen, Prato i Italien, franska Lille samt Terrassa i
Spanien. Förutom detta finns flera universitet, skolor, textila institut och textila
organisationer med som medlemmar. ACTE grundades i Portugal 1991. Borås Stad
är medlem och Sveriges representant i ACTE sedan 2013.
Finansieringen för 2016 sker genom Kommunstyrelsens möjlighet att besluta om
tilläggsanslag för oförutsedda utgifter inom 5 miljoner kronor. För 2017 och framåt
sker finansiering genom budgetbeslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S)
Avsätta 1 miljon kronor för 2016 samt 2 miljoner kronor årligen perioden 2017-2019 för
att ansvara för ledningen av ACTE för att förstärka utvecklingen av Borås textila kluster.
Näringslivsenheten ansvarar för att beslutet effektueras.
§ 369
2016/KS0433 422
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Årssammanställning 2015 Vattenrådet – Vänerns södra tillflöden.
(2016/KS0433 422)
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2016/KS0198 407, 2016/KS0215 407
2016/KS0300 407, 2016/KS0351 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3-31 maj 2016.
§ 370

§ 371
2009/KS0487 400
Delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet
Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Lagen innebar i korthet att ett differentierat strandskydd och en ny ansvarsfördelning mellan kommun och länsstyrelsen
infördes.
I Borås Stad beslutar Kommunstyrelsen i ärenden angående prövning av dispens från
strandskyddet enligt Miljöbalken. Ändringen gäller fr o m den 1 juli 2009 fram till
dess att ett nytt beslut om delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet fattas. (KF 2010-03-18 §43).
Erfarenheter av hanteringen av strandskyddsdispenser i Borås Stad visar att eftersom
samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen för granskning så lämnas
inte mycket rum för tolkningar i Miljöbalken och regelverket kring dispensgivningen
för strandskydden.
Genom att upphäva nuvarande delegation av strandskyddsdispenser och istället överföra ansvaret för dispensgivningen till Miljö- och konsumentnämnden ligger alla beslut som rör strandskydd och hela den verksamhet som rör myndighetutövning enligt
Miljöbalken samlade på samma nämnd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr o m den 1 oktober 2016 i ärenden angående prövning av
dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken.
Detta beslut upphäver delar av beslut i Kommunfullmäktige den 18 mars 2010 § 43 som rör
delegering i ärenden om prövning av dispens från strandskyddet.
§ 372
2012/KS0510 214
Granskning av detaljplan Frufällan, Längjum 5:8
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till granskning.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-20

25 (29)

Fastigheten Längjum 5:8 ligger intill Öresjö och omfattar en yta på ca 5600 m2.
Här finns idag ett enbostadshus i två våningar och några uthus. Fastigheten ligger på
redan planlagd mark för bostadsändamål, men befintlig byggrätt medger inte att
fastigheten styckas av eller att ytterligare ett bostadshus byggs. Fastighetsägaren vill få
möjlighet att dela av fastigheten och uppföra ytterligare ett enbostadshus norr om
befintligt hus. Önskemålet är att bygga ett enplanshus på ca 140 m2. Planens syfte är
att addera en byggrätt för en sådan bostad och möjliggöra en delning av fastigheten.
När den nya planen träder i kraft återinträder strandskyddet för Öresjö, men då det
handlar om redan i anspråkstagen mark i ett område som i befintlig detaljplan varit
undantaget strandskyddet ämnar planen att åter upphäva strandskyddet. Öresjö är
kommunens huvudvattentäkt vilket innebär restriktioner för verksamheter som kan
påverka vattenkvaliteten negativt.
Planområdet ligger i Frufällan, vid stranden till Öresjö ca 6 km norr om centrala
Borås. Planområdet innefattar ca 0,56 ha.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
§ 373
2013/KS0145 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Fristad, del av Hedagården
1:73
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära grupphusbostäder på en
tidigare obebyggd tomt inom området Fristad parkstad. Inom en del av planområdet
är det även tillåtet att uppföra fristående villor. På denna del tillåts en högre nockhöjd
och det är möjligt att bygga i två plan. Planbestämmelser säkerställer att den tillkommande bebyggelsen anpassas i skala och placering likt den befintliga.
Förutom bostäder tillåts även vård inom delar av området.
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka 12 km norr om Borås
centrum och cirka 1,5 km väster om Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av
fastigheten Hedagården 1:73. Området angränsar till Asklandaskolan och omgärdas
av grönytor i norr och i öster, samt ett villaområde i väster. Hedagården 1:73 är i
privat ägo.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
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§ 374
2015/KS0530 214
Yttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5, Skogsfrugatan
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende.
Planområdet ligger mellan Skogsfrugatan och Norra Sjöbogatan. Planområdet är ca
5700 m2 och ägs av Borås Stad.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i det fortsatta detaljplanearbetet, tillsammans med
mark och exploatering, studera möjligheterna att inom planområdet tillskapa
ytterligare attraktiv bostadsbebyggelse på Sjöbo.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
§ 375
2015/KS0720 214
Ansökan om planbesked för detaljplan för Hulta, Hultamad 1
En ansökan om planbesked för rubricerad fastighet har inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget avser ett center för äldre med bostäder, samlingsplats, apotek, vårdcentral,
närbutik och restaurang osv.
Kommunstyrelsen anser att en utökning med 40-50 lägenheter från dagens 47st är
lämplig. Vidare är det positivt med tillskott av service så som apotek, vårdcentral
samt kiosk/minilivs. Byggnationen skulle innebära en förtätning av Hulta samt ge fler
bostäder i kollektivtrafiknära läge.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Hultamad 1.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-20

27 (29)

§ 376
2016/KS0448 214
Yttrande över detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1,
Gyllingstorpsgatan
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende
Planområdet ligger mellan Gyllingstorpsgatan och Trollgatan. Planområdet är ca
4800 m2 och ägs av Borås Stad.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i det fortsatta detaljplanearbetet, tillsammans med
mark och exploatering, studera möjligheterna att inom planområdet tillskapa
ytterligare attraktiv bostadsbebyggelse på Sjöbo.
Kommunstyrelsen vill också framföra att det är viktigt att detaljplanen tar hänsyn till
att det närliggande rekreationsområdet är tillgängligt genom att gångstigar i
Trollskogen inte täpps till.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 377
2016/KS0461 214
Yttrande över planbesked för kvarteret Hässlehus 3
AB Bostäder avser att riva befintlig byggnad på rubricerad fastighet och uppföra tre
punkthus med ca 100 lägenheter.
Våglängdsgatan 151 byggdes 1975 som ett kommunalt servicehus för äldre, 60
tvårumslägenheter med kök (50 lgh på 50 m2 och 10 lgh på 63 m2) ). Bolaget köpte
fastigheten av Borås kommun 1988 när äldreboendet avvecklades. Under årens lopp
har bolaget haft många utmaningar med att få en hållbar boendemiljö för våra
hyresgäster i fastigheten. På grund av lägenhetssammansättningen har det varit svårt
att få till ett attraktivt boende, omsättningen på lägenheterna har under årens lopp
varit extremt hög. Vidare så har byggnaden haft många brister, bland annat med hög
grundvattennivå samt med generellt låga kvalitéer i byggnadens grundutförande.
En utökning av antalet bostäder på Hässleholmen är en positiv utveckling och följer
intentionerna i visionen Borås 2025.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen och möjliggöra
ytterligare bostäder. En högre exploateringsgrad än vad sökande begärt kan prövas.
§ 378
2015/KS0258 214
Granskningsyttrande av detaljplan för Trandared, Flintdolken 4 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Flintdolken 4.
Genom att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheten delas i
två fastigheter.
Fastigheten ligger utmed Gånghestersvägen och Söderforsparken. Planområdets
storlek är ca: 10 500 m2 . Marken i området är i privat ägo.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar Kommunstyrelsens
ledamöter, ersättare och tjänstemän en riktigt skön och avkopplande sommar!
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar ordföranden detsamma.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 350

I1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan 20162017 enligt föreslaget avtal till ett värde av 250 000 kr. Detta under förutsättning att
Borås Basket godkänner de ändringar som görs under punkt 9 i avtalet.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

För Centerpartiet

Falco Güldenpfennig

Kerstin Hermansson

I1

ALTERNATIVT BESLUTFÖRSLAG

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2016/2017 och gäller 1 september 2016 till 31
maj 2017. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta
serie.
Klubbens åtagande

2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets
uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid presskonferenser
vid lagets hemmamatcher.
3. Kommunen har rätt till skyltar med Borås Stads logotyp vid resultattavlan
under klubbens matcher i Boråshallen.
4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens
webbplats.
5. Borås Stad står som matchvärd vid ett tillfälle under säsongen vid
överenskommen match.
6. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter
eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet.
Detta kan ske efter överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en
positiv strävan i detta avseende.
7. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan att
lotta ut bland Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande

8. Kommunen betalar till klubben 250 000 kr. Pengarna betalas mot faktura
från klubben vid säsongens början.
Övrigt

9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger, dopning och
våldsbejakande extremism. Om klubben brister i detta upphör avtalet
omedelbart att gälla, halva summan i p 8 förfaller till återbetalning, och
klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 2 och 4. Kommunen har
rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.
10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens
normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar eventuella
kostnader för skyltar för sin exponering.
11. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt
betalas av kommunen.

12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 20 juni 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
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Budget 2017 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd

K-bidrag 2016

Korr 2016

Uppräkning

Ram 2017

12 000
4 450

500
100

87 493
106 050
1 000
5 700

1 750
3 730
0
100

12 500
4 550
0
89 250
109 800
1 000
5 800

0
27 600

0
450

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

210 704
39 617
0
23 900

4 050
600
0
500

0
28 050
0
214 750
40 200
0
24 400

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

8 955

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

151 800
64 200
23 300
162 450
500 300
226 250
643 200
693 600
1 324 700
258 300
1 198 100

Summa
Finansiering
Summa

5 571 320
-252 904
5 318 416

21 312

183 843

5 776 500
-255 785
5 520 715

Ökning nämnder mot K-bidrag 2016

533
2 667
2 090
2 182
4 885

183 843

3,29%

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 365
E3
PROTOKOLLSANTECKNING
Inför budgetprocessen i höst har det tagits fram ramar för nämnderna.
Dessa ramar är inte politiskt övervägda, vilket Allianspartierna föreslagit,
utan ramarna bygger på uppräkningar av tidigare budgets siffermaterial.
Då Allianspartierna kommer göra sina politiska överväganden i samband
med höstens budgetarbete, väljer vi att avstå från att delta i beslutet.
Hade ramarna för budget 2017 varit politiskt beredda, hade vi föreslagit
följande utöver det som nu fastställts.
Servicenämnden
Kommunstyrelsen vill redan i beslut om ramar för 2017 varsla om att
Servicenämnden åläggas ett resultat på 10 mnkr. Resultatet får inte skapas
genom höjda kostnader visavi de kommunala beställare som är bundna till
Servicenämnden. Det höjda resultatkravet motiveras utifrån att
byggkonjunkturen i Borås för närvarande är mycket hög, vilket gör att
konkurrensen om kommunala arbeten minskar. Om Servicenämnden inte
har ett väl avvägt resultatkrav finns risker för underprissättning gentemot
de privata konkurrenterna.
Införandet av facknämnder
Organisationsförändringen som innebär avskaffandet av
Stadsdelsnämnderna och införandet av Förskolenämnd, Grundskolenämnd,
Vård- och äldrenämnd samt Individ- och familjeomsorgsnämnd samt vissa
andra organisatoriska justeringar är en utmaning sett till budgeteringen det
första året. Därför är det av vikt att redan i rambeslutet lyfta de farhågor
som finns och noga följa utvecklingen i nämnderna för att säkerställa att
den föreslagna ramtilldelningen är korrekt.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

För Centerpartiet

Falco Güldenpfennig

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-20, § 367

E6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och
förskoleklass 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående
skola för år 2015.
Ge i uppdrag till Stadskansliet att i samarbete med Grundskolenämnden snarast
utreda möjligheterna att införa en skolpengsmodell likt vad som beskrivs i
beslutsunderlaget.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

För Centerpartiet

Falco Güldenpfennig

Kerstin Hermansson

E6

ALTERNATIVT BESLUTFÖRSLAG

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor
och förskoleklass 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 om ersättning till fristående skolor,
förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2015. Malmen Montessori
överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom i
målet 2016-04-08 och målet överlämnades till Borås stad för ny beräkning av
grundbeloppet för år 2015 i enlighet med domskälen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-02 att uppdra åt Stadskansliet att ta fram
en ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem för år 2015. Frågan i målet gällde vilka kostnader som
ska hänföras till kostnadsslaget undervisning respektive administration. I
kommunens beräkningsunderlag ingår inte administrationskostnader,
- istället läggs 3 % för administration på grundbeloppet vid beräkningen för
ersättning till fristående skola. Enligt skolförordningen ska bl a kostnader för
skolans rektor och ”andra anställda med ledningsuppgifter” omfattas av
kostnadsslaget undervisning. Vad som avses med begreppet ”andra anställda med
ledningsuppgifter” anges inte närmare i skolförordningen eller av förarbetena. I
Borås stads beräkningsunderlag lades bl a tjänsterna biträdande rektorer som
administrationskostnader.
Kommunstyrelsen anser att den nuvarande modellen för uträkning av
ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem är
otydlig. Vi vill därför att det tas fram förslag på en modell som ger såväl
kommunala som fristående skolor lika goda förutsättningar till en hög och
jämn kvalitet i skolarbetet. Systemet ska bestå av en grundpeng som är lika för
alla elever. Resterande fördelning ske genom socioekonomisk tilldelning, vilken
tar hänsyn till flera faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå och andel
elever med annat modersmål. Den socioekonomiska tilldelningen ska vara
baserad på det faktiska elevunderlaget på skolan och inte i vilket område skolan
ligger. Extra tilldelning till elever med särskilda behov ska också kunna ges
samt till andra kostnader såsom skolskjutsar. Hur stora behoven ska vara för
extra tilldelning behöver tas fram genom utredningen. Detta skolpengssystem
skulle vara transparent där kommunen slipper de risker som hänt i just detta
fall, nämligen att hamna i domstol för ersättningskrav till friskolor. Vi anser att
en elev ska kunna välja skola och vara säker på att samma resurser följer med
oavsett vem som driver skolan.

Förvaltningsrätten biföll Malmens Montessoris överklagande på så sätt att
biträdande rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning och
tjänsterna utvecklingspedagog/ utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan
ska dels beräknas under kostnadsslaget administration och dels under
kostnadsslaget undervisning. Domstolen ansåg att Borås stad ska avgöra hur
stor del av arbetsuppgifterna för utvecklingspedagog/ utvecklingsledare och
enhetschef för elevhälsan som hör till kostnadsslaget undervisning respektive
administration.
Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att ca 80 % av tjänsterna
riktas mot huvudmannens kvalitetsarbete med resultatanalys och
kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser och stöd till rektorer
kring undervisningen och bör därmed ingå i kostnaderna för undervisning. Ca
20 % bedöms vara administration i form av statsbidragsansökningar, remissvar,
ekonomi m m.
Genom att fler tjänster ska tillhöra kostnadsslaget undervisning blir också
grundbeloppet för ersättning till fristående skola högre. Ny beräkning har
gjorts enligt Förvaltningsrättens dom. Underlaget till beräkningarna har
hämtats från Borås stads redovisningssystem och uppgifter om det faktiska
utfallet 2015 av tjänsterna rektor, biträdande rektor, 80 %
utvecklingspedagog/utvecklingsledare och 80 % chef för elevhälsan kommer
från stadsdelsförvaltningarna. Det faktiska utfallet av barn/elever återfinns i
Borås stads årsredovisning 2015. Antalet nyanlända barn har ökat och därmed
har också antalet elever i förskoleklass och grundskola ökat mer än vad som
förutsågs vid budgetläggningen.
Grundskola
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-28 om ett tilläggsanslag på 13,5 mnkr
för att genomföra en riktad satsning i första hand för att stärka skolan.
Kompensation för tillfälligt ökade skolskjutskostnader, förstärkt
fritidsverksamhet under 2015 och lokalanpassningar inom skolan berör inte
ersättningen till de fristående skolorna. Däremot ingår de fristående skolorna i
den resurstilldelning på 4 500 tkr för läromedel och 3 000 tkr för IKT i
förskoleklass – grundskolan som gjordes. Resurserna fördelades med antal
elever i stadsdelsnämndernas och de fristående skolorna som grund. De
fristående skolorna erhöll sammanlagt 870 tkr.
Av beräkningsunderlaget, bilaga 1, framgår att en post för Statsbidrag,
Skolverket har avräknats. Statsbidrag från Skolverket avser statsbidrag som
söks av respektive huvudman som bidrag för lärarlyftet, karriärtjänster och
nyanlända elever, och ska inte ingå i underlaget.

Det faktiska antalet elever i Borås stads grundskolor var 9 465. Kommunen
hade 240 fler elever än vid budgeteringstillfället (9 225 elever). Ökningen beror
på att antalet nyanlända elever har ökat.
Av beräkningsunderlaget framgår att en ny beräkning av ersättningen ger 6 295
kr per månad för elev i årskurs 1-6 och 7 554 kr per månad för elev i årskurs 79 – att jämföras med kommunstyrelsens beslut 2015-03-09 som gav 6 366 kr
per månad för elev i årskurs 1-6 och 7 639 kr per månad för elev i årskurs 7-9.
Ersättningen per elev är lägre efter bokslutet än den ersättning som har lämnats
de fristående skolorna. Ingen ytterligare ersättning kommer därför att ges för
elev i fristående skola.
Förskoleklass
Förskoleklass visar ett positivt resultat på 3 362 tkr gentemot budget vilket
framgår av bilaga 2. Vid budgettillfället antogs att 1 212 elever skulle gå i
kommunal förskoleklass, men vid bokslutet var antalet 1 245.
Det positiva resultatet och att antal elever ökat gentemot budget, gör att
ersättningen per elev till fristående förskoleklass är lägre efter bokslutet än den
ersättning som har lämnats de fristående förskolorna. Ingen ytterligare
ersättning kommer därför att ges för elev i fristående förskoleklass.
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