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Godkännande av vidtagen åtgärd - Budgetuppföljning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 

2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd, 

budgetuppföljning tertial 2 år 2019.       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 2 

som godkänts vid presidiemötet 2019-09-16. 

Prognosen som helhet visar ett nollresultat., vilket inkluderar ett godkänt 

ianspråktagande av central buffert och del av nämndens ackumulerade resultat. 

Största avvikelserna: 

 Köpta – sålda platser -11 mnkr 

 Skolskjuts -4 mnkr 

 Gymnasieskola -8,5 mnkr 

Gymnasieskolorna har genomfört stora anpassningar under året för att nå en 

ekonomi i balans. Den största omställningen som hör ihop med Introduktions-

programmet som var lokaliserat på Björkängsymnasiet, ger inte helårseffekt i år. 

Vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och centrala administrationen kommer 

lämna ett överskott under året, vilket kommer användas för att nå ekonomiska 

målet i år. 

Risker i prognosen 

Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta 

- sålda platser för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stor osäkerhet gällande flyktingersättningen för att finansiera språk-

introduktionen för gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand.  

 

Beslutsunderlag 

1. Tertial 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med bilagor                                
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1  Inledning 

Prognosen som helhet visar ett nollresultat., vilket inkluderar ett godkänt ianspråktagande av central 
buffert och del av nämndens ackumulerade resultat. Största avvikelserna: 

Köpta – sålda  platser   – 11 mnkr 
Skolskjuts  – 4 mnkr 
Gymnasieskolorna  – 8,5 mnkr 

Gymnasieskolorna har genomfört stora anpassningar under året för att nå en ekonomi i balans. Den 
största omställningen som hör ihop med Introduktionsprogrammet som var lokaliserat på 
Björkängsymnasiet, ger inte helårseffekt i år. 

Vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och centrala administrationen kommer lämna ett överskott 
under året, vilket kommer användas för att nå ekonomiska målet i år. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

95,2 100 95 95 

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93 93 93 93 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns 
påståendet "Jag känner mig trygg". Utfallet i elevenkäten är 95 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, 
Bäckäng, Sven Erikson och Viskastrand. Trygghet ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala 
klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och 
skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i 
enlighet med angivna planer och gjorda analyser. 
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Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 

Utfallet för läsåret 2018/19 kan redovisas först i Årsredovisningen för 2019 då den nationella 
Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2019. Med utgångspunkt i statistiken för läsåret 
2017/18 där 93 % av eleverna nådde en examen har arbetet fortsatt i enlighet med utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna utvecklingsområdena är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker 
bedömning. Uppföljningar av skolornas arbete med insatser visar att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar inom flera områden. Förvaltningen har i sina analyser också 
identifierat att det finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Samverkan mellan näringsliv, högskola 
och gymnasieskola ska utvecklas under 
2019. 

 Genomfört Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har inom 
ramen för ett av de, för förvaltningen 
gemensamma, utvecklingsområdena 
"Framtidens lärande" särskilt lyft fram 
samverkan med näringsliv och högskola 
som ett område att arbeta vidare med. 
Under läsåret 19/20 kommer en 
arbetsgrupp att arbeta vidare med att ta 
fram förslag på hur kommunikationen med 
näringsliv och högskola kan stärkas. 
Särskilt fokus kommer att ligga på att 
förstärka: 

 Bilden av skolan – stärka 
förtroendet för skolan. 

 Bilden av eleven – värdet av att 
möta och förstå framtidens 
arbetskraft/studenter. 

Uppdraget redovisas till nämnd 2019-10-
01. Rapporten bifogas. 

Elevresor för gymnasieelever som har 
begränsad tillgång till kollektivtrafik ska 
utredas. 

 Genomfört Elever med långt avstånd till 
busshållsplats har möjlighet att söka 
resebidrag som handläggs av 
förvaltningen. 

Uppdraget redovisas till nämnd 2019-10-
01, rapporten bifogas. 

Behovet av en resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

 Genomfört Inför budget 2020 ska resursfördelnings-
modellen justeras för att skapa en 
tydligare koppling till eleverna och 
måluppfyllelse. 

Uppdraget redovisas till nämnd 2019-10-
01. Rapporten bifogas. 
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2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

42,9 20   

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Inom Borås Stad har vi idag inget system där vi kan få ut underlag för närproducerade livsmedel. Detta 
kommer att rapporteras när vi har tillförlitliga underlag. 

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 50 42,7 41,6 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet för 2019 kommer inte att uppnås, med en andel av ekologiska livsmedel på 41,6% (2018, 
51,5%) i andra tertialen. 
 
Nya upphandlingsavtalet har lett till högre priser, vilket medfört att skolrestaurangerna är mer 
restriktiva vid inköp av livsmedel. 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,7 4 4,8 4,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 20 14,7 13 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Måvärdet kommer ej uppnås för 2019. 
Förvaltningen har haft en högre sjukfrånvaro, över 4 %, under 2018 och under våren 2019, Från maj 
månad börjar andelen vika neråt igen och förvaltningen följer utvecklingen månad för månad. Dock är 
bedömningen att målvärdet ej uppnås under 2019. Förvaltningen har fortfarande en låg sjukfrånvaro i 
förhållande till Borås Stad och det pågår aktiviteter inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
med målet att på sikt komma ner till en lägre sjukfrånvaronivå. Exempelvis pågår projekt tillsammans 
med Organisationshälsa för att särskilt se över sjukfrånvaron hos medarbetare inom områdena 
kost/lokalvård/vaktmästeri och förvaltningen följer också effekterna för sjukfrånvaron efter 
avvecklingen av Björkängsgymnasiet där medarbetarna från den 1 augusti finns i ett nytt sammanhang i 
organisationen. Drygt 50% av frånvaron är långtidsfrånvaro och resterande är korttidsfrånvaro. 
Tillsammans med Organisationshälsa pågår ett arbete att tidigare identifiera medarbetare med flera 
tillfällen av korttidsfrånvaro med syfte att förhindra långtidssjukskrivning. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet kommer nås för 2019. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Från 2017 rekryterar 
förvaltningen timavlönad personal genom Bemanningsenheten för kost och lokalvård och från hösten 
2018 kan skolorna ansluta sig till Bemanningsenhet för elevassistenter och pedagogisk personal. 
Bemanningsenheten kvalitetssäkrar rekrytering av timavlönade medarbetare och genom att det finns en 
väg in och att arbete kan samordnas för timavlönade medarbetare i flera verksamheter är de också en 
del i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt 
användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall vara i nivå med 
nämndens målsättning. 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje halvår. 

 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig 
händelse i 
skolan/verksamheten 

Uppföljning för att 
förebygga allvarliga 
händelser 
 

 

Följs upp varje 
ledningsmöte och 
eventuella avvikelser 
hanteras direkt med stöd 
av CKS när det är 
påkallat. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

 

Tkr 
Utfall augusti 

2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 94 848 92 028 83 567 131 768 48 201 

Avgifter och övriga intäkter 73 929 92 626 185 111 147 130 -37 981 

Summa intäkter 168 777 184 654 268 678 278 898 10 220 

Personal -338 333 -349 601 -513 237 -514 000 -763 

Lokaler -47 307 -48 873 -74 544 -74 000 544 

Övrigt -137 296 -150 313 -200 519 -225 818 -25 299 

Kapitalkostnader -445 -1 275 -539 -2 000 -1 461 

Summa kostnader -523 381 -550 062 -788 839 -815 818 -26 979 

Buffert (endast i budget)   -6 759  6 759 

Nettokostnad -354 604 -365 408 -526 920 -536 920 -10 000 

Kommunbidrag 344 991 350 370 526 920 526 920 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-9 613 -15 038 0 -10 000 -10 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   10 000 10 000 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-9 613 -15 038 0 0 0 

Ackumulerat resultat 32 452  19 434 9 434 -10 000 

Resultatanalys 

Avvikelser i tertialrapport 2, prognos för 2019 

Prognosen  som helhet visar ett nollresultat., vilket inkluderar ett godkänt ianspråktagande av central 
buffert och del av nämndens ackumulerade resultat. 

Statsbidrag och övriga intäkter visar en större avvikelse på grund av felbudgetering (justeras till 
bokslutsrapporten). Överskottet totalt intäkter beror på ej budgeterade ersättningar och statsbidrag.  

Avvikelsen på övriga kostnader förklaras i huvudsak av: 

Köpta – sålda platser -11 mnkr 
Skolskjuts -4 mnkr 
Gymnasieskolorna -8,5 mnkr 

Gymnasieskolorna har genomfört stora anpassningar under året för att nå en ekonomi i balans. Den 
största omställningen som hör ihop med Introduktionsprogrammet som var lokaliserat på 
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Björkängsymnasiet, ger inte helårseffekt i år. 

Vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och centrala administrationen kommer lämna ett överskott 
under året, vilket kommer användas för att nå resultatet i år. 

Risker i prognosen 

Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Stor osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för gymnasiet, 
då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 334 324 485 485 0 

Kostnad -13 571 -11 189 -19 158 -15 917 3 241 

Nettokostnad -13 237 -10 865 -18 673 -15 432 3 241 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -576 -696 -1 209 -1 209 0 

Nettokostnad -576 -696 -1 209 -1 209 0 

Gymnasieskola      

Intäkt 98 544 106 808 162 063 165 184 3 121 

Kostnad -369 769 -388 222 -544 371 -570 492 -26 121 

Nettokostnad -271 225 -281 414 -382 308 -405 308 -23 000 

Vuxenutbildning      

Intäkt 61 883 69 641 94 329 99 928 5 599 

Kostnad -107 819 -118 501 -173 417 -176 016 -2 599 

Nettokostnad -45 936 -48 860 -79 088 -76 088 3 000 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 6 876 5 906 9 987 11 487 1 500 

Kostnad -28 452 -28 555 -46 641 -46 641 0 

Nettokostnad -21 576 -22 649 -36 654 -35 154 1 500 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -35 -27 -474 -474 0 

Nettokostnad -35 -27 -474 -474 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 1 140 1 974 1 814 1 814 0 
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Kostnad -3 159 -2 870 -3 569 -3 569 0 

Nettokostnad -2 019 -896 -1 755 -1 755 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -6 759 -1 500 5 259 

Nettokostnad 0 0 -6 759 -1 500 5 259 

Totalt      

Intäkt 168 777 184 653 268 678 278 898 10 220 

Kostnad -523 381 -550 060 -795 598 -815 818 -20 220 

Nettokostnad -354 604 -365 407 -526 920 -536 920 -10 000 

 

 

Central administration 

Central administration inklusive kvalitet och utveckling, kommer att göra ett överskott på 3,2 mnkr 
under året. Detta kommer användas för att hantera underskottet på gymnasiet gemensamt. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolans prognos visar en avvikelse på 23 mnkr över budget.. 

Prognosen för gymnasieskolan förklaras av högre utfall på köpta platser (interkommunala och 
fristående skolor) och lägre intäkt för sålda platser (interkommunala) jämfört med budget. 
Skolskjutskostnaderna bedöms hamna på 4 mnkr högre än budet. Omställningen på 
Björkängsgymnasiet får inte full effekt i år och utfallet bedöms hamna på drygt 8 mnkr högre än 
budget. Osäkerhet råder när det gäller köpta – sålda platser beroende på elevantagningen till 
höstterminen. 

Nämnden har av kommunfullmäktige fått godkänt att använda 10 mnkr av ackumulerat resultat för att 
hantera underskottet på gymnasieskolan. Skolorna har genomfört anpassningar under året genom stark 
restriktivitet gällande inköp och översyn av personalorganisationen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas lämna ett överskott på 3 mnkr. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr, genom effektiviseringar som genomförs 
under året. Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminens start, vilket kan påverka 
utfallet för köpta - sålda platser. 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. 

Insatser enligt LSS 
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Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Avvikelsen på bufferten beror på att utfallet på retroaktiv ersättning till fristående skola har reglerats i 
augusti. Buffert ingår i det totala resultatet och är ianspråktagen för att hantera underskottet på 
gymnasiet, enligt beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-29. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är 
värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i 
frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i 
undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter i den årliga i skolklimatundersökningen. 

Vuxenutbildningen kommer att samverka utifrån uppdraget Mammor i arbete  med 
Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor 
som står långt från arbete ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del i 
uppdraget är att bedöma personernas språkkunskaper och erbjuda dem sfi. 

Alla utbildningar är öppna för alla elever och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är 
inte kopplad till kön, utan till respektive program och utbildning. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

 Under läsåret 19/20 kommer förvaltningen att följa upp könsuppdelad statistik inom 
skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av 
konkreta mål.  

Målområde 2: Makt och hälsa  

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och 
framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt 
upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bl a vara frånvaro/skolk, somatiska 
besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på 
annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan. 

Elevhälsans personal här ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa 
arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna. 

De olika professionerna inom elevhälsan ansvarar därutöver för bl a följande insatser: 

- Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

- Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

- Specialpedagog utreder elev i behov av särskilt stöd och utgör stöd för såväl elev som lärare. 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 
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 Under läsåret 19/20 kommer förvaltningen att följa upp könsuppdelad frånvarostatistik och 
deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och framtagande av 
konkreta mål. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en  skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken utgör ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. 

Under 2017 har alla arbetsplatser fått en introduktion i normkritiskt tänkande genom en 
kompetensutvecklingsinsats för personalen på APT. 

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor: 

 Under läsåret 19/20 färdigställs revidering av handboken Förtryck i hederns namn. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor. 

4 492 4 381 4 493 3 001 

- Varav Antal 
Asylsökande 

172 137  86 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

509 573 613 569 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 099 1 047 1 134 708 

6.2 Gymnasiesärskola 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Totalt antal elever i 
Borås skolor 

81 86 113 79 

Antal elever från 
andra kommuner 

32 33 38 27 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare 

6 5 9 5 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

Inventarier Kyllaredsgymnasiet 2 000 52 1 948 500 

Inventarier Viskastrandsgymnasiet 1 500 1 188 312 1 500 

Inventarier Sven Eriksonsgymnasiet 1 500 670 830 1 500 

Summa 5 000 1 910 3 090 3 500 

Analys 

Inventarieanskaffningarna pågår under året. 

Inflyttningen på Kyllaredsskolan är avstyrd. Denna investeringsbudget kommer inte nyttjas i sin helhet, 
med undantag för de inventariebeställningar som inte gick att avstyra. Dessa inventarier följer 
lärarna/eleverna till de övriga gymnasieskolorna dit de flyttats. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan 

mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska 

utvecklas under 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 

för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och 

gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar här hur 

uppdraget har genomförts: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för ett av de, 

för förvaltningen gemensamma, utvecklingsområdena "Framtidens lärande" 

särskilt lyft fram samverkan med näringsliv och högskola som ett område att 

arbeta vidare med. Under läsåret 19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta 

vidare med att ta fram förslag på hur kommunikationen med näringsliv och 

högskola kan stärkas. Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet av att möta och förstå framtidens 

arbetskraft/studenter. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för 

gymnasieelever som har begränsad tillgång till 

kollektivtrafik ska utredas 

Elever inskrivna i gymnasieskolan som är folkbokförda i Borås får resebidrag 

till skolskjuts. Enligt fullmäktigebeslut löser förvaltningen detta ansvar med att 

alla elever i gymnasieskola i Borås får ett skolbusskort till kollektivtrafiken som 

delas ut vid terminsstart. De elever som är folkbokförda i Borås men går i 

gymnasiet i en annan kommun behöver normalt göra en ansökan om resebidrag 

(i de fall eleven får inackorderingstillägg beviljas inte resebidrag). 

Elever i Borås gymnasieskolor som har mer än 6 km mellan hemmet och 

närmaste kollektivtrafiklinje (eller inte alls har tillgång till kollektivtrafiklinje) 

kan få en särskild ersättning genom att göra en ansökan om anslutnings-

ersättning, eller kontant resebidrag. Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen handlägger dessa ansökningar enligt Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Lagen anger ett 

maxbelopp för reseersättningen om 1/30 av prisbasbeloppet per skolmånad (ca 

1570 kr). 

Den ersättning som utbetalats de senaste tre läsåren har fördelat sig i antal och 

kostnad enligt följande: 

Läsår Antal elever Kostnad/mån  Kostnad/läsår (9 mån) 

18/19 3 1 358 kr 12 222 kr 

17/18 19 5 057 kr 45 513 kr 

16/17 19 4 422 kr 39 798 kr 

 

I de fall eleven har mer än sex kilometer mellan hemmet och närmaste 

anslutning till kollektivtrafikslinje ersätts denna med 1,85 kr per kilometer 

(ersättningsnivån är baserad på skatteverkets nivå för skattefri bilersättning). 

Utöver denna ersättning får eleven också ett skolbusskort. Den anslutnings-

ersättning som allra oftast betalas ut är avrundad uppåt till 150 kr per 

skolmånad. 

I de fall där det inte finns tillgång till anslutning till kollektivtrafiklinje betalas ett 

kontant resebidrag ut. Här gör handläggaren en kontroll av sträckan mellan 
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hemmet och skolan och ersättning betalas ut med 1,85 kr per kilometer. 

Kontantersättningen ersätter skolbusskortet. 

Om den beräknade ersättningen skulle bli mycket hög betalas endast ersättning 

understigande det av lagen angivna maxbeloppet ut (ca 1570 kr per skolmånad). 

Utöver ovan beskrivna former av resebidrag finns det möjligheter för elever 

med särskilda behov att ansöka om skolskjuts i form av taxi, som handläggs av 

förvaltningen. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en 

resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska 

utredas 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som 

är fördelad med riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och 

specialdestinerade medel. Fördelningen mellan de destinerade medlen och den 

del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % direktdestinerad och 70 

% programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever 

för höstterminen och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men 

denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa starkare incitament till verksamhetsutveckling behöver 

resursfördelningsmodellen uppdateras till att det blir en elevpeng i stället för ett 

årsanslag. En elevpeng som baseras på två elevtalsavläsningar per år. Dessutom 

behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med särskilda behov 

och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtalen. En 

ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i 

riksprislistan eftersom den är normerande i landet enligt SKL. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, 

vara baserad på skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara 

tillämpbar såväl på de kommunala som de fristående skolorna och den ska 

kunna tåla förändringar över tid utan att kräva stora grundläggande 

förändringar. Den ska också upplevas lätt att förstå och rättvis, i den 

bemärkelsen att den är begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola 

för alla elever.               
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Datum 

2019-10-01 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00178 1.2.3.2 
 

  

 

Beslutsattest, behörighetsattest/utanordning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upprättad 

attestförteckning med angivna beloppsgränser skall gälla tillsvidare.     

Ärendet i sin helhet 

I samband med genomförda organisatoriska förändringar på skolorna 

uppdateras nämndens attestförteckning. Förteckningen för beslutsattest och 

godkännandeattest är upprättad i linje med Borås Stads regler för attest. Det 

införs beloppsgränser för respektive attesträtt, enligt följande systematik: 

 Förvaltningschef och nämndordförande/första vice ordförande/andra 

vice ordförande, två i förening, har obegränsad attesträtt.  

 Förvaltningschef har attesträtt upp till 60 prisbasbelopp. 

 Verksamhetschefer: Gymnasiechefer har attesträtt upp till 15 

prisbasbelopp. Vuxenutbildningschef, som ansvarar för reglering av 

verksamhetens statsbidrag mot Skolverket, har attesträtt upp till 30 

prisbasbelopp.  

 Enhetschefer: Rektorerna har generellt attesträtt upp till 3 

prisbasbelopp, med undantag de rektorer som ansvarar för utbildning 

på entreprenad, där beloppsgränsen är högre. Intendenterna har 

attesträtt upp till 10 prisbasbelopp. Köksmästare har attesträtt upp till 1 

prisbasbelopp.  

Funktionschefer på förvaltningskontoret har attesträtt upp till 2 

prisbasbelopp, med undantag för chef för ekonomifunktionen som har 

attesträtt upp till 50 prisbasbelopp. 

 Ekonom på förvaltningskontoret som hanterar fakturor för köpta 

utbildningsplatser, har attesträtt upp till 20 prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 

1. Attestförteckning, nämnd 2019-10-01 

2. Attestregler 
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Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Revisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



1

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2019-10-01

Område Ansvarskod Beslutsattestant
Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn
Godkännande 

attestant  
Namn

25*

Två i förening:

Förvaltningschef

Ordförande

Förste Vice Ordförande 

Andre vice ordförande

obegränsad# 2019-10-01

Christer Samuelsson

Andreas Cerny                

Oliver Öberg                   

Leila Pekkala

Ekonomiassistent Esma Saljic

25*                       
(avser sk 

samlingsfakturor, se 

nedan)

Ekonomichef upp till 50 ppb 2019-10-01 Andreas Sikström Ekonom Lyly Phan Ekonomiassistent Esma Saljic

Utbildningskontoret

Förvaltningschef 2501* Förvaltningschef upp till 60 ppb 2019-10-01 Christer Samuelsson Ekonomichef Andreas Sikström Ek assistent Esma Saljic

Kvalitet och utveckling 2502* Kvalitetschef upp till 2 ppb 2019-10-01 Anna Stensson Ekonomichef Andreas Sikström Ek assistent Esma Saljic

HR och Antagning 2503*, 2505* HR chef upp till 2 ppb 2019-10-01 Caroline Jansson Ekonomichef Andreas Sikström Ek assistent Esma Saljic

Ekonomi 2504* Ekonomichef upp till 50 ppb 2019-10-01 Andreas Sikström Ekonom Lyly Phan Ek assistent Esma Saljic

Gymnasieskolor

Almåsgymnasiet 2522* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Kristina Brink Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Gymnsiechef 25220* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Kristina Brink Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Rektor B, BF/VO/Sprint 252210 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Camilla Brogeby Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Rektor A, HA/HV,Torget 25222* Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Robert Waenerlund Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Rektor C, RL/HT/Lärling/IM 252230 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Kristina Brink Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2501 25228* Intendent upp till 10 ppb 2019-10-01 Gyöngi Berecz Gymnasiechef Enikö Mihai Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Särskola 25229* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Enikö Mihai Ersättare för gymnasiechef Kristina Brink Skoladminastratör Camilla Ramsmo

Gymnasie- och 

vuxenutbildnings

nämnden

ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 191001
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FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2019-10-01

Område Ansvarskod Beslutsattestant
Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn
Godkännande 

attestant  
Namn

Bäckängsgymnasiet 2523* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 MartinEklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Gymnasiechef 25230* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 MartinEklöf Ersättare för gymnasiechef Eero Jensholm Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor A, NV 252320 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Eero Jensholm Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor B, SP 252330 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Anna Werna Rektor (ställf. g.chef) Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor C, ES 252340 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Ann-Marie Ahlin Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor D, HU/IM 252350 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Intendent 252370 Intendent upp till 15 ppb 2019-10-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Rektor D, HU/IM 252371 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Johanna Ulveström Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Skolmåltid/elevcafe 252381 Köksmästare upp till 1 ppb 2019-10-01 Bahrija Mahmutovic Intendent Per-Anders Andersson Skoladminastratör Camilla Andersson

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2502 25238* Intendent upp till 3 ppb 2019-10-01 Per-Ander Andersson Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2502 25238* Intendent upp till 10 ppb 2019-10-01 Kerstin Engelius Gymnasiechef Martin Eklöf Skoladminastratör Pia Dahlqvist

Sven Eriksonsgymnasiet 2524* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Catrine Berglund Ersättare för gymnasiechef Anders Nilsson Skoladminastratör Camilla Andersson

Gymnasiechef 25240* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Catrine Berglund Ersättare för gymnasiechef Anders Nilsson Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor A, TE/NIU 252410 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Anders Nilsson Gymnasiechef Catrine Berglund Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor B, FH/IB/Sprint/Torget 25242* Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 John Murray Gymnasiechef Catrine Berglund Skoladminastratör Camilla Andersson

Rektor C, EK/EP 252430, 252450 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Lisa Ekberg Gymnasiechef Catrine Berglund Skoladminastratör Camilla Andersson

Skolmåltid/elevcafe 252481 Köksmästare upp till 1 ppb 2019-10-01
Lena Sandell/

Tommy Källberg
Intendent Ivan Krastev Skoladminastratör Camilla Andersson

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2503 25248* Intendent upp till 10 ppb 2019-10-01 Ivan Krastev Gymnasiechef Catrine Berglund Skoladminastratör Camilla Andersson

ATTESTFÖRTECKNING, nämnd 191001



3

FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2019-10-01

Område Ansvarskod Beslutsattestant
Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn
Godkännande 

attestant  
Namn

Viskastrandsgymnasiet 2527* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Kaj Sandgren Ersättare för gymnasiechef Catharina Bergh Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Gymnasiechef 25270* Gymnasiechef upp till 15 ppb 2019-10-01 Kaj Sandgren Ersättare för gymnasiechef Catharina Bergh Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Rektor C, Bygg/IN/VF/Lärling 252710 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Anna Bärgman Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Rektor A, FT/BA-Viared 252720 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Anna-Lena Jacobsson Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Rektor B, EE/ES/IN/HV/SA 252730 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Magnus Björk Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Rektor D, IM 252740 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Catrina Bergh Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Rektor F, IM Antag/AST 25275* Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Jesper Henriksson Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Skolmåltid 252781 Köksmästare upp till 1 ppb 2019-10-01 Kristin Elliot Intendent Lena Hansson Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2504 25278* Intendent upp till 10 ppb 2019-10-01 Lena Hansson Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Särskola 252790 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Catarina Bergh Gymnasiechef Kaj Sandgren Ekonomiassistent  
Gun Svensson/

Michael Malmström

Gymnasiet gemensamt 252900 Ekonom upp till 20 ppb 2019-10-01 Lyly Phan Ekonomichef Andreas Sikström Ekonomiassistent  Esma Saljic/Annika Redhage

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningschef 253* Vuxenutbildningschef upp till 30 ppb 2019-10-01 Kristina Areqvist-Lundell
Ersättare för 

vuxenutbildningschef
Mia Sundström Ekonomiassistent 

Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Ledningsgrupp 253000 Vuxenutbildningschef upp till 30 ppb 2019-10-01 Kristina Areqvist-Lundell
Ersättare för 

vuxenutbildningschef
Mia Sundström Ekonomiassistent 

Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Resursteam 253001 Enhetschef upp till 3 ppb 2019-10-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Externa projekt 253003 Vuxenutbildningschef upp till 30 ppb 2019-10-01 Kristina Areqvist-Lundell Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Grundvux 253020 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Susanne Johansson Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Gy vux yrkes, internt 253030 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Helen Björklund Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Gy vux yrkes,externt 253031 Rektor upp till 20 ppb 2019-10-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Gy vux teoretisk 253040 Rektor upp till 10 ppb 2019-10-01 Anna-Lena Moisander Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro
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FÖRTECKNING BESLUTSATTEST (BEHÖRIGHETSATTEST) OCH  GODKÄNNANDEATTEST ENLIGT ATTESTREGLEMENTE 2019-10-01

Område Ansvarskod Beslutsattestant
Beloppsgräns
pbb=prisbasbelopp

Gäller from Gäller tom Namn Ersättare Namn
Godkännande 

attestant  
Namn

Yrkeshögskolan 253060 Rektor upp till 10 ppb 2019-10-01 Josipa Matic Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Studie- och yrkesvägledning 253061 Enhetschef upp till 3 ppb 2019-10-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

SFI 253070 Rektor upp till 20 ppb 2019-10-01 Nalin Selcuk Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Adm/bibl 253080 Enhetschef upp till 3 ppb 2019-10-01 Mia Sundström Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Intendent, inkl e-handelsgrupp XI2505 253081, 253082 Intendent upp till 10 ppb 2019-10-01 Sead Omerovic Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Särvux 253090 Rektor upp till 3 ppb 2019-10-01 Anita Lomås Vuxenutbildningschef Tina Areqvist-Lundell Ekonomiassistent 
Ann Oskarsson-Redkvist/

Nicole Toro

Gymnasiesärskola

Bergslenagymnasiet 
inkl e-handelsgrupp XI2506

255* Gymnasiechef upp till 20 ppb 2019-10-01 Elisabeth Jövinger Ersättare för gymnasiechef Anette Lundgren Samordnare Bo Hagstedt

Annan utbildning

Naturskolan 256200 Ekonom upp till 10 ppb 2019-10-01 Lyly Phan Ekonomichef Andreas Sikström Ekonomiassistent Esma Saljic

E-handelsgrupp = inköp som sker hos ramavtalsleverantörer avseende livsmedel, vaktmästeri- och städmaterial.

Attestering får inte göras av den som själv skall mottaga eller erlägga betalning.

Via samlingsfakturor kan t ex kurser, konferenser, resor för många olika personer betalas samtidigt. Internfakturor och bokföringsorder kan också ha formen av en samlingsfaktura.

Utanordningen på Redovsningsservice "kassafunktion" innebär ett antal i systemet inbyggda kontrollmoment (exempelvis bankkonto, företag med "Rött ljus")

# = obegränsat belopp

upp till angivet ppb

Efter att fakturan godkänts av fakturamottagaren går den till slutattestanten, förvaltningschefen. Attest med två i förening görs av en i nämndpresidiet och förvaltningschefen. Detta löses praktiskt med att en utskriven kopia av fakturan 

attesteras av två i förening, det attesterade exemplaret läses in elektroniskt och bevaras med verifikatet i bokföringen. 

Efter mottagarens godkännande går alla fakturor till en beslutsattestant ,som får attestera belopp upp till och med angivet prisbasbelopp. Överstiger beloppet definierad beloppsgräns går fakturan vidare till, i stystemet definierad, 

arbetsledare/chef för attest. Minst två personer kommer att ha hanterat fakturan och vid större belopp än definierad beloppsgräns kommer minst tre personer hanterat fakturan innan den blir bokförd och betald.
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Servicekontoret 

Postadress 

Servicekontoret 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Pantängen 
Västerängsgatan 6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Keijo Tossavainen, 033 35 78 74 
keijo.tossavainen@boras.se 

 
Sida 

1(5) 

Datum 

2019-04-03 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Attestregler 

Omfattning 

1 § 

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga externa och interna ekonomiska 

transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit 

sig att förvalta och/eller förmedla.  

Hel- eller delägda kommunala koncernföretag ska utfärda ett motsvarande 

regelverk som i tillämpliga delar beaktar kommunens regler. 

Detta reglemente ingår som en del av kommunens interna kontroll. Syftet med 

reglementet är att säkerställa rättvisande redovisning och att inga oegentligheter 

förekommer. 

Syfte och målsättning 

2 § 

Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att 

säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 

Beställning 

Att den person som beställer varor eller tjänster för kommunens räkning ska 

vara behörig, ha kompetens och göra kontroller mot styrdokument för 

upphandling. 

Prestation 

Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att 

transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor. 
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Bokföringsunderlag 

Att verifikationen uppfyller kraven i Lag om kommunal bokföring och 

redovisning samt hanteras enligt rekommendationer utgivna av Rådet för 

kommunal redovisning och god redovisningssed i övrigt. 

Villkor 

Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum m m. 

Bokföringstidpunkt 

Att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 

Kontering 

Att transaktionen är rätt konterad. 

Beslut 

Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes 

behörighet. 

Definitioner 

3 § 

Med ekonomisk händelse avses transaktion som bokförs i kommunens 

ekonomisystem samt integrerande verksamhetssystem enligt Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (2018:597) nedan förkortat med LKBR. 

Med beslutsattest avses att intyga att kontroll av ekonomiska händelser utförts 

utan anmärkning. En attest utgår från och kan alltid härledas till ett beslut av 

nämnd eller företrädare för nämnden grundat på dennes av nämnden tilldelade 

delegationsrätt. En attesträtt är avgränsad till det organisatoriska område inom 

vilket attesten delegerats. 

Med behörighetsattest avses kontroll av att transaktionen attesterats av behöriga 

personer. 

Med närstående avses maka, sambo, förälder, barn, syskon eller annan 

närstående. 

Att vara i beroendeställning till någon kan avse överordnad chef eller annan med 

inflytande över attestantens ställning hos arbetsgivaren. 

Jävssituation kan avse relation till individ, förening eller liknande, annat än ovan, 

där jävssituation kan tänkas uppfattas eller uppstå (Förvaltningslagen § 11). 
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Ansvar 

4 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av 

attestreglerna och för kontroll av att attestreglerna är aktuella. 

Redovisningsservice upprättar för kommunen gemensamma 

tillämpningsanvisningar/instruktioner samt att man ser till att dessa är aktuella. 

Respektive nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och har därmed att säkerställa att bestämmelser enligt 

dessa attestregler iakttas. Kommunens nämnder ansvarar för att 

 utse eller uppdra åt förvaltningschefen att utse attestanter samt ersättare 

till dessa, 

 vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt 

verksamhetsområde, 

 upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande 

namnteckningsprov i de fall pappersbaserade rutiner förekommer, 

 det årligen fattas beslut om nämndspecifika attestregler, 

Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för 

 att attestansvariga är informerade om reglerna och rutinernas innebörd, 

 att informera nämnden om attestförteckning och revidering av 

densamma samt  

 övergripande uppföljning och utvärdering av rutiner för sitt 

verksamhetsområde. 

Verksamhetsansvariga chefer och attestanter ansvarar för  

 att de löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl, 

 att tillämpa fastställda rutiner till attestreglerna samt 

 att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef 

eller annan person enligt fastställd rutin. 

Attestanter 

5 § 

Attestansvaret knyts till roll eller befattning, kodintervall samt beloppsgräns 

med angivande av eventuella begränsningar. Det finns möjlighet att tillämpa 

fem olika beloppsgränser vid delegation attest. Eventuell beloppsgräns för 

attesträttighet ska framgå tydligt av beslutshandlingen och följa fastställda 

beloppsgränser. När ordinarie beslutsattestant inte kan fullgöra attestuppdraget 

i tid, är i attestförteckningen utsedd ersättare beslutsattestant. 
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Attestens utformning och utförande 

6 § 

Attestrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive 

nämnd är tillräcklig och följer de av Kommunfullmäktige antagna regler 

gällande intern kontroll. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är 

att tvåhandsprincipen tillämpas, det vill säga att ingen person ensam ska kunna 

hantera en transaktion från början till slut. Den som utför en kontroll ska ha 

tillräcklig kompetens för uppgiften. Den som utför en kontroll ska ha en 

självständig ställning gentemot den kontrollerade. 

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en 

tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Kraven på 

vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens 

art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vidtagna 

kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. 

Attesttyper 

7 § 

Behörighetsattest 

 Ska utföras innan transaktionen verkställs. 

 I pappersbaserade rutiner ska behörighetsattesten inkludera kontroll av 

behörighet mot attestförteckning samt att tvåhandsprincipen uppfylls. 

 Vid elektroniskt arbetsflöde sker behörighetattest med automatik av 

systemet enligt uppsatta attestregler. 

Godkännande 

 Kontroll av att leverans eller prestation ägt rum samt att ett rimligt 

samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens verksamhet. 

 Kontroll av belopp och kvantiteter överensstämmer med beställning, 

händelsens underlag och verkliga leveransen. 

 Säkerställa att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera 

händelsen. 

 Angivelse av korrekt kontering och periodisering av underlaget i 

systemet för registrering av ekonomisk händelse. 

Beslutsattest (slutattest) 

 Intygande och beslut att leverans eller prestation ägt rum samt att ett 

rimligt samband finns mellan ekonomisk händelse och nämndens 

verksamhet. 
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 Intygande och beslut att belopp och kvantiteter överensstämmer med 

beställning, händelsens underlag och den verkliga leveransen. 

 Intygande och beslut att tillräckliga formella underlag finns för att 

verifiera händelsen. 

 Intygande och beslut om att korrekt kontering och periodisering av 

underlaget i systemet för registrering av ekonomisk händelse. 

En attestant får aldrig beslutsattestera en ekonomisk händelse som avser 

beslutattestantens egen användning eller förbrukning av kommunens resurser, 

vare sig detta gäller beslutattestanten privat eller i dennes tjänsteutövning. 

Denna princip gäller även ekonomiska händelser som i relation till 

beslutsattestanten avser närstående, beroendeställning eller jävssituation. 

I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare för att 

förbättringar, brister eller oegentligheter rapporteras till överordnad eller annan 

person. 

 

 

 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Telefon 
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Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-10-01 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00071 1.1.3.1 
 

  

 

Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan 

mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska 

utvecklas under 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

uppdraget Samverkan mellan näringslivet, högskolan och gymnasieskolan ska utvecklas 

under 2019 och förklarar uppdraget fullgjort. 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 

för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och 

gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar här hur 

uppdraget har genomförts: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för ett av de, 

för förvaltningen gemensamma, utvecklingsområdena "Framtidens lärande" 

särskilt lyft fram samverkan med näringsliv och högskola som ett område att 

arbeta vidare med. Under läsåret 19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta 

vidare med att ta fram förslag på hur kommunikationen med näringsliv och 

högskola kan stärkas. Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet av att möta och förstå framtidens 

arbetskraft/studenter. 

            

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag KF Budget 2019 - Samverkan mellan näringsliv, högskola och 

gymnasieskola ska utvecklas under 2019.                                

 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anna Stensson, 033-35 77 63 
anna.stensson@boras.se 

Datum: 190328  

 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

Uppdragsanvisning Budget 2019 - Samverkan 
mellan näringsliv, högskola och gymnasie-
skola ska utvecklas under 2019 

 
Bakgrund 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdras i Kommunfullmäktiges Budget 
2019 att utveckla samverkan med näringsliv och högskola under 2019. 
 
Vår kommuns gymnasie- och vuxenutbildning håller hög klass och så ska det förbli. 
För att behålla kvaliteten krävs dock att gymnasie- och vuxenutbildningen är i ständig 
utveckling. Vi vill se en mer utvecklad samverkan mellan gymnasieskola, högskola och 
näringsliv.  
 

Förutsättningar:  

 

- Uppföljning av uppdraget sker i Stratsys samt rapporteras i Tertial och Årsre-

dovisning 2019. 

- Utredningen omfattar samtliga gymnasieutbildningar. 

 

Nuläge 
 
Näringsliv och Högskola är viktiga samverkanspartners för gymnasieskolan i arbetet 
med att förbereda eleverna för en framtid på arbetsmarknaden. Samverkan höjer 
också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företag och eftergymnasiala ut-
bildningar ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera. 
 
Redan idag genomförs flera olika aktiviteter som har till syfte att stärka samverkan 
mellan gymnasieskola, näringsliv och högskola, exempelvis: 
 
Branschnära samarbeten med näringslivet. 

- Programråd där syftet är samverkan mellan bransch och gymnasieskola kring 
genomförande och utveckling av yrkesutbildningarna, det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL) och lärlingsutbildning. 

- Gemensamt arbete med att marknadsföra yrkesutbildningar t.ex. inom bristyr-
ken. 

- Ung Företagsamhet (UF) - UF-företagande är en utbildning där eleverna un-
der ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster. Eleverna väljer 
själva den affärsidé de vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar 
startkapital. Till sin hjälp har de utbildningsmaterial, sina lärare, minst en råd-
givare från näringslivet och medarbetare från Ung Företagsamhet och syftet är 
att eleverna ska få lära sig allt om företagande, från idé till driften av företaget 
och slutligen avveckling.1 

                                                 
1 https://ungforetagsamhet.se/gymnasium/dig-som-vardnadshavare 

https://ungforetagsamhet.se/gymnasium/dig-som-vardnadshavare
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- Teknik- och Vård- och omsorgscollege. 
 
Samverkan med högskolan 

- Samverkan kring Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
- Samverkan mellan några av gymnasieskolans nationella program och högsko-

lan t.ex. Entrepenörsprogrammet genomför vissa kurser i samverkan med 
Högskolan i Borås, Viskastrandsgymnasiet samverkar inom ramen för Sam-
hällsvetenskapliga programmet med Polishögskolan och Gymnasiesärskolan 
har arbetat tillsammans med Högskolan i Borås för att ta fram en högskoleut-
bildning för elever med en kognitiv funktionsnedsättning. 

 

Förslag på hur arbetet kan utvecklas 
 
Förändringarna i omvärlden innebär höga och nya krav på skolan, eleverna och lä-
rarna. För att möta framtida behov av kompetensförsörjning måste gymnasieskolan 
därför utveckla organiseringen av lärare och lärandet i syfte att åstadkomma flexibla 
utbildningsvägar. Det kan handla om t.ex. framtida lärandeprocesser, verktyg i läran-
det och professionsutveckling. 
För att möta förändringar i omvärlden bör samverkan med lärosäten och näringsliv 
stärkas. Det gäller inte minst samverkan med det lokala näringslivet och Högskolan i 
Borås. I syfte att stärka samverkan med näringsliv och högskola föreslår Gymnaise- 
och vuxenutbildningsnämnden att arbetet under 2019 fokuserar på att 
 

- ytterligare stärka samarbete med näringslivet kring behov av APL- och lär-
lingsplatser inte minst inom bristyrken. 

- starta upp ett samarbete med Högskolan i Borås kring praktiknära forskning 
- inom ramen för framtagandet av en, förvaltningsövergripande, kompetensför-

sörjningsplan stärka samverkan med lärosäten som bedriver lärarutbildning. 
 

Förutsättningar:  

 
En förutsättning för att utveckla den samverkan som finns idag är att intresse finns 
från näringsliv och högskola. 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
Andreas Cerny  Christer Samuelsson  
Ordförande    Förvaltningschef 
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§ 214 Dnr KS 2018-00038 1.2.4.1 

Budget 2019 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separata bilagor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 

Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 
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att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet under perioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

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

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kronor per ärende. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kronor till särskilda 
lönesatsningar. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kronor avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kronor för start av 
en familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019.  

 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Per Månsson 
(M,) Lisa Berglund (KD) och Anna Christensen (M) till förmån för 
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD) och Eva Eriksson (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Mot beslutet reserverar sig Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja, (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Lisa Berglund (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.       
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Sammanfattning av ärendet     

Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 129,1 mnkr. 
Mellan 2018 och 2019 ökar nettokostnaderna med 206,9 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 240,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 369,1 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2018 på 3,6 %. Skatteunderlaget 
enligt 2018 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna 
inkomståret 2017, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings 
bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomst-
ökningarna åren 2018 och 2019. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % 
beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 156,3 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp 
till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 262,8 mnkr. Summan inkluderar 
även kostnadsutjämning, LSS utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr och inkluderar inte längre någon 
planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB. Nivån kan upprätthållas 
trots fortsatt låga marknadsräntor men kompenseras av en högre 
internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några 
extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat 
också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2019 på 
600 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av 
anläggningstillgångarna med 360 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 60 mnkr. Sammanlagt beräknas 
tillgångarna totalt öka med 300,0 mnkr.   

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 507   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 

 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet underperioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om 
anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under 
förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger 
vad som avsatts i budgeten. 
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att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kr per ärende. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal 
utveckling. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr till särskilda 
lönesatsningar. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kr avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kr för start av en 
familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019. 

 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till ett alternativt förslag från 
Moderaterna/Kristdemokraterna. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Vänsterpartiet. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till ett alternativt förslag till 
taxor och avgifter. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till ett antal tilläggsyrkanden.        

 Yrkanden    

Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Malin Carlsson 
(S), Jan Idehed (C), Alexander Andersson (C), Sofia Bolin (S), Anne-Marie 
Ekström (L), Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), Marie 
Samuelsson (S), Per Carlsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Andreas Cerny (L), 
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Christina Waldenström (MP), 
Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP) och Karl-Erik Nilsson (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens budget. 
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Ulrik Nilsson (M), Anna  
Christensen (M), Lars-Gunnar Comen (M), Lisa Berglund (KD), Magnus Sjödal 
(KD), Marie Friden (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Ulf Sjösten 
(M), Pirita Isegran (M), Martin Nilsson (M), Birgitta Bergman (M), Hans 
Gustavsson (KD) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
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Andreas Exner (SD), Tomas Brandberg (SD), Kristian Silbvers (SD), Leif 
Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD), Olle 
Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Niklas 
Hallberg (SD) och Eva Eriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag.  

 
Ida Legnemark (V), Stefan Lindborg (V), Anne Rapinoja (V), Peter Wiberg (V) 
och Inger Landström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.  
 
Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att 
investeringsbudgeten för 2019 kompletteras med att projektering av om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad 
av 4,5 miljoner kronor. 
Att investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 
2019 under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av 
beloppet flyttas till 2019. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 2, 19, 21, 27, 32, 52, 71, 72, 77, 
81, 90, 91, 98, 109, 111, 112a, 115, 132, 135, 137, 139 och 146. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 7, 9, 30, 36, 59, 81, 98, 135 
och 137. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 21, 32, 71, 77, 90, 109, 
112a, 119, 123 och 132 samt avslag på tilläggsyrkandena 23, 44, 60, 118, 131 
och 143. 
 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens 
budgetförslag och dels till Sverigedemokraternas budgetförslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
Kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej;” vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag”. 
 
Omröstning, se voteringslista 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 11, 20 avstår: 
 
Bifalla Kommunstyrelsens budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen (sid 50) 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under alla nämnder 

1. ”Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara 
med anställda i Borås Stad” (M, KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

2. Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

Ändras till: 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande  röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 56 röster mot 6, 11 avstår: 
 
Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas  

Ändras till: Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. 
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3. Indikatorn ´” Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att driva företag i sin 
kommun”  

Ändras till: 

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen ska överstiga 
4,0 och därmed gå från betyg godtagbart till bra. Målvärde blir 3,7 år 2019 
och 4,1 år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

4. I samverkan med berörda aktörer ska åtgärder vidtas för att öka 
tryggheten på brottsutsatta platser (M, KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 5. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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AB Bostäder AB, Viskaforsbostäder, AB Toarpshus, AB Sandhultsbostäder och 
Fristadsbostäder AB – nytt uppdrag 

 

5. De kommunala bostadsbolagen ska ges möjlighet att sälja fastigheter för 
att kunna finansiera nyproduktion (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 6. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

6. De kommunala bolagen AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder ska 
slås samman med, eller bli dotterbolag till, AB Bostäder i Borås (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 7. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

7. Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. (M,KD) 

 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

8. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

9. Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 
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Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

10. ”Stadens internationella arbete, bland annat med kunskapsöverföring 
inom avfallsområdet, ska prioriteras” 

Ändras till: 

”Stadens internationella arbete ska fortgå” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

11. ”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i 
verksamhetsutvecklingen” 

Ändras till: 

”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en del i verksam-
hetsutvecklingen” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

12. Vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för 
att bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 9. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
14. Uppdraget ”Borås Stads riktlinjer … klockan 02:30.” i Kommun-

styrelsens förslag till budget avslås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 10. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 48 röster mot 6, 19 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

15. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för 
på kalkylräntan” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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16. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna 
nere vid produktion av nya bostäder” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

17. Borås Stad stödjer initiativet med REKO-ringar för att underlätta för 
småskalig, lokal livsmedelsproduktion (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 13. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

18. Kommunstyrelsen, kommungemensamt tillförs 400 000 kronor för att 
personer med sjuk eller aktivitetsersättning ska ges samma rabatt i 
kollektivtrafiken som ålderspensionärer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

19. Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 
 

20. Kommunfullmäktiges indikatorer höja målvärdet för 2019 för ”Andel 
ekologiska livsmedel, %” till 55 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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21. Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för 
oppositionspartierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna 
beaktar i sitt arbete med budgetförslaget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för oppositions-
partierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna beaktar i sitt arbete 
med budgetförslaget. 
 
 
22. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 

Stads budget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 16. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
23. Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 17. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
24. Det ska råda nolltolerans för sexuella trakasserier och ofredanden på 

kommunala arbetsplatser, chefer och arbetsledare ska ges fortbildning på 
området (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Överförmyndarnämnden (sid 57) 
 

25. Överförmyndarnämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor 

Samtidigt som: 

Kommunfullmäktige får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 19. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Lokalförsörjningsnämnden (sid 59) 

 

Förstudier investeringsbudget  

 

26. Ny Brandstation Särf (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 20. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
27. Ny gymnasieskola (M,KD) 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 

Bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 
 
 
28. Ny grundskola - tillägg: i östra delarna av Borås (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 21. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

29. Ny fullstor idrottshall Sjömarken (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 22. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

30. Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid 
Ramnavallen (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 23. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid Ramnavallen.  

 
 
Ändring av text (s.65) under Lokalförsörjningsnämnden - Isyta  
31. ”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus”  

Ändras till: 

”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus, gärna via externa 
aktörer” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 24. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

32. Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 
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33. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av bad- och 
idrottsanläggningar i syfte att alla offentliga toaletter ska vara 
könsneutrala och att det ska finnas möjlighet till enskilt ombyte och 
dusch för den som så önskar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 25. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden (sid 70) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – nytt uppdrag 

34. Prövning av strandskydd hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 26. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

35. Samhällsbyggnadsnämnden ska använda sig av möjligheten att detalj-
planer tas fram av externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

36. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 28. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

37. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 29. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

38. Kommunen ska se positivt på byggnation i attraktiva sjönära lägen 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

39. Kommunen ska ha en positiv syn på generationsboende (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
40. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den 

planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 32. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

41. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera detalj-
planeärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 33. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
42. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya 

detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer 
för att motverka bostadssegregationen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 34. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
43. Den nya stadsdelen Gässlösa planeras och byggs som en fossilfri stadsdel 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 35. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Servicenämnden (sid 74) 

 

44. Det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 36. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Tekniska nämnden (sid 77) 
 
Investeringsbudget - Gator, vägar och parker 

45. Beläggningsunderhåll fastslås under KS till 12 500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 37. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
46. Div mindre gatu- och broarbeten fastslås under KS till 12 000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 38. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
47. Program för tillgänglighet fastslås under KS till 1500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 39. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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48. Gång- och cykelvägar fastslås under KS till 3000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 40. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
49. Gång- och cykelvägar, reinvesteringar fastslås under KS till 7000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 41. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

50. Reinvestering gatubelysning inom/utan tätort fastslås under KS till 5000, 
år 2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 42. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

51. Lekplatser/mötesplatser fastslås under KS till 7000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 43. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

52. Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

53. Antalet korttidsparkeringar i centrala delarna av Borås ska utökas  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 44. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

54. Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet, 
via Sandwalls plats, till Hallbergsplatsen ska utredas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 45. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 20, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

55. Återställning av vägar, där fibergrävning skett, ska prioriteras (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 46. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

56. Tekniska nämnden ska samverka med Trafikverket och Västra Göta-
landsregionen för att få till nödvändiga infrastrukturinvesteringar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

57. Kommunen ska jobba utifrån en snabb och effektiv klotter-, skade-
görelse- och nedskräpningssanering. Kommunen ska ha en god 
samverkan med externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 47. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

58. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 48. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

59. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 49. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
 
 

60. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 50. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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61. I arbetet med nya cykelvägar ska sådana till skolor och fritidsgårdar 
prioriteras (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 51. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden (sid 87) 
 

Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

62. Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 03.00 (M)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 52. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 45 röster mot 27, 1 avstår: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

63. Borås Stad ska gå ur Fairtrade City (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 53. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

64. Indikatorn ”Andel ekologiska livsmedel, %.” får ändrat målvärde till 40, 
år 2019 och 50, år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

66. Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Ändras till: 

Fritid- och folkhälsonämnden ska ge förutsättningar för ytterligare 
föreningsdrivna fritidsgårdar i Borås (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – Text utgår under Fritid- och folkhälsonämnden 

67. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds prov-
anställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
68. Investeringsbudgeten gällande utveckling av Bodavallen tillförs ytterligare 

2 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 54. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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69. Förstudien om en ny fullstor idrottshall på Bodaområdet ska genomföras 
under första halvåret 2019 för att möjliggöra byggstart under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 55. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

70. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 56. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

71. Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads 
arbete med Säker och trygg förening (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete 
med Säker och trygg förening. 

 

Kulturnämnden (sid 99) 

 

Ändring av uppdrag 

72. Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 

 
 
73. Stärka folkbiblioteken, för detta tillförs Kulturnämnden utöver det 

tillskott som Kommunstyrelsen föreslår 600 000 kronor (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 57. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
74. Mer-öppet bibliotek i Fristad införs, för detta ändamål tillförs 

investeringsbudgeten 300 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 58. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
75. Tillgänglighetsanpassning av Solbacken (Rockborgen) genomförs 2019, 

för detta ändamål tillförs investeringsbudgeten 1 800 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 59. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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76. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri 

kulturskola kan förverkligas i Borås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 60. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
77. Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam. 
 
 

Förskolenämnden (sid 102) 

 

78. Förskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med    
2 000 000 kronor 

Samtidigt som: 

Miljö- och konsumentnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 2 500 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 61. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
79. Det första uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 

och unga” på sidan 16, gällande möjligheten till 30 timmars förskola, 
Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 62. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 

80. Förskolenämnden ska redovisa hur arbetet med att stärka barns 
kunskaper i det svenska språket kan utvecklas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 63. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
81. Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barn-

gruppers storlek, ska nås (M,KD)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
82. Rätten som finns i Borås idag, med förskola från 6 månader, ska ändras 

till 1 år (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 64. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Förskolenämnden – nytt uppdrag 

83. Max-tak på antal barn avd/grupp ska införas i alla Borås förskolor. Max-
taket ska utgå ifrån Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek (KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 65. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

84. Borås Stad ska samverka med fristående förskoleverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 66. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

85. ”Öppen förskola” ska finnas i fler orter, gärna i samverkan med aktörer 
som redan finns på orten (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 67. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Förskolenämnden 

86. ”Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen 
mellan förskolelärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent 
och i övrigt att alla personal har relevant utbildning. Arbetet med detta 
ska fortsätta under 2019” 

Ändras till: 

”För att få en förskoleverksamhet med så god kvalitet som möjligt krävs 
utbildad personal. Förskollärare, barnskötare eller annan adekvat 
utbildning ska krävas för att få anställning i förskoleverksamheten” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Förskolenämnden 

87. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning 
” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
88. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 68. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

89. Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 69. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
90. Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, 

så att förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 

 
 
91. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 

elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 

 
 
92. Förskolenämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att 

se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 70. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

93. Förskolenämnden ges i uppdrag att se till att den nya centralt belägna 
familjecentralen också kan användas som lokal för familjerättens 
verksamhet med umgängesstödjare (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 71. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden (sid 106) 

 

94. Grundskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
5 000 000 kronor  

Samtidigt som: 

Samhällsbyggnadsnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med  3 000 000 kronor 

Fritid- och folkhälsonämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 1000 000 kronor 

Kulturnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
800 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 72. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

95. Det andra uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga” på sidan 16, gällande fritidshem/öppen förskola i samma 
lokaler som Kulturskolan Simonsland, Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

96. Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Ändras till: 

Ordningsregler ska finnas på varje skola, där rektor beslutar hur frågan 
gällande mobiltelefoner hanteras (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Grundskolenämnden och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden – nytt 
uppdrag 

97. Spetsutbildning i flera ämnen ska erbjudas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 73. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

98. Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska.  
 
 
Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

99. Grundskolenämnden ska redovisa hur utökad undervisningstid skulle 
kunna erbjudas i matematik och svenska (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 74. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

100. Grundskolenämnden ska rekrytera studiecoacher och lärarassistenter 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 75. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

101. Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad trygghet och stärkt 
hälsa hos eleverna (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 76. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

102. Borås Stad ska samverka med fristående skolverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 77. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

103. Arbetet med att inrätta särskilda undervisningsgrupper ska fortgå 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 78. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Grundskolenämnden 

104. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provan-
ställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
105. Grundskolenämnden tillförs 3 000 000 kronor i kommunbidrag för 

arbetet med språkstöd för nyanlända (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 79. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
106. Förstudien om om- och tillbyggnad av Tummarpsskolan och Dalsjöfors 

F-3 prioriteras och genomförs under första halvåret 2019 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 80. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
107. Det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 81. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
108. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 82. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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109. Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så 
att skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 
 
 
110. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 83. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

111. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 
elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 
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112. Uppdraget ”Ordningsregler ska finnas … mobiltelefoner hanteras.” i 
Kommunstyrelsens förslag till budget utgår (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 84. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

112. a) Ändringsyrkande Myråsskolan Investeringsbudget; 

Ändringsyrkande Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 
2019 kompletteras med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan 
ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor 

Investeringsbeloppet på 130 mkr, som finns upptaget i Budget 2019 under 
investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet flyttas till 
2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 2019 kompletteras 
med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras 
under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor. 
 
Investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 2019 
under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet 
flyttas till 2019. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 110) 

 

113. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 430 000 kronor i kom-
munbidrag för att elever på Omvårdnadsprogrammet ska erbjudas den 
praktiska körkortsundervisningen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 85. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
114. Alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 86. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

115. Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds. 
 
 
116. Alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 

självförsvar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 87. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
117. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 88. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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118. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för 
att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 89. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 114) 

 

119. Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt. 

 
 

120. Borås Stad arbetar med konceptet Bostad först och ett aktivt boendestöd 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 90. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

121. Utreda hur personer som befinner sig i missbruk kan ges stöd och 
förberedas för arbetslivet (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 91. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

122. Prioritera Relationsvåldsenhetens samverkansfunktion för förstärkt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, för detta ändamål tillförs 
Arbetslivsnämnden 700 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 92. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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123. Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution. 
 
 
 

Arbetslivsnämnden (sid 117) 

 

Arbetslivsnämnden – nytt uppdrag 

124. Möjligheten att omvandla lämpliga delar av Återbruk till socialt/sociala 
företag, eller lägga ut verksamheten på entreprenad ska utredas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 93. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Arbetslivsnämnden 

125. Det ska som regel krävas sysselsättning för att erhålla ekonomiskt 
bistånd. Arbetslivsnämnden ska därför i samverkan med både 
kommunala och externa aktörer arbeta för fler möjligheter till 
sysselsättning (M,KD)    

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 94. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
126. Borås Stad tillsammans med fackföreningarna ska erbjuda en arbets-

livsintroduktion för alla ungdomar som har fått feriejobb (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 95. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Sociala omsorgsnämnden (sid 120) 

 

Verksamhet 2019 – tillägg under Sociala omsorgsnämnden 

127. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 96. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Sociala omsorgsnämnden 

128. ”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att det stärker bilden av nämnden som en attraktiv 
arbetsgivare, samt att det ska ske med kvalitet för berörda brukare.”  

Ändras till  

”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att nämnden blir en attraktiv arbetsgivare, samt att det 
ska ske med fokus på god kvalitet för berörda brukare” (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Sociala omsorgsnämnden 

129. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds 
provanställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

130. Samma personalförmåner gäller för den som har daglig verksamhet i 
Borås Stad, som för den som har en anställning, för detta ändamål avsätts 
200 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
131. Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av de 

boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 98. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

132. Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 
 
 
133. Berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck 
hos flickor och pojkar, kvinnor och män (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 99. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Vård- och äldrenämnden (sid 126) 

 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

134. Förenklad biståndsbedömning för hemtjänst ska införas enligt 
möjligheterna i ändrad lagstiftning (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 100. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

135. Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet på 
indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 
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Vård och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden – nytt uppdrag 

136. Tillskott av LSS-, SoL- och vård och omsorgsboenden ska möjliggöras 
genom att ramavtal upphandlas eller lagen om valfrihet (LOV) införs 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 101. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

137. Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

138. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
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röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 102. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

139. Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen.  
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

140. Förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten och utveckla stöd till 
enhetschefer så att personalomsättning minskar och trivseln ökar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 103. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under Vård- och äldrenämnden 
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141. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller mot-
svarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
142. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs för undersköterskor 

över 60 år som är anställda i Vård- och äldreförvaltningen från halvårs-
skiftet, för detta ändamål avsätts 6 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 104. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

143. Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av 
de två vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, 
som idag bedrivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 105. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

144. De yrkesgrupper inom äldreomsorgen som idag erbjuds arbetskläder 
också ska erbjudas arbetsskor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 106. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
145. Medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i 

nära relationer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 107. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
146. Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för 

att undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de 
äldres önskemål (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 108. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att 
undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres 
önskemål. 

 
 
147. Målvärdet “Antal lägenheter som är trygghetsbostäder” 2019 höjs till 260 

(V)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 109. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Taxor 

 

148. Fastställa taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen i 
enlighet med alternativt förslag i bilaga 1 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 110. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
149. Under bilagan ”Taxa och avgifter – Vård och omsorg för äldre och 

personer med funktionsnedsättning” så finns det under punkt 2.2 ”avgift 
för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet” ett yrkande om att 
avgiften för trygghetslarm ska vara 100kr/mån. Det yrkandet föreslår vi 
ska utgå. Trygghetslarm ska vara kostnadsfria i Borås (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Krist-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 111. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Elevresor för 

gymnasieelever som har begränsad tillgång till 

kollektivtrafik ska utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänner redogörelsen och 

förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

Elever inskrivna i gymnasieskolan som är folkbokförda i Borås får resebidrag 

till skolskjuts. Enligt fullmäktigebeslut löser förvaltningen detta ansvar med att 

alla elever i gymnasieskola i Borås får ett skolbusskort till kollektivtrafiken som 

delas ut vid terminsstart. De elever som är folkbokförda i Borås men går i 

gymnasiet i en annan kommun behöver normalt göra en ansökan om resebidrag 

(i de fall eleven får inackorderingstillägg beviljas inte resebidrag). 

Elever i Borås gymnasieskolor som har mer än 6 km mellan hemmet och 

närmaste kollektivtrafiklinje (eller inte alls har tillgång till kollektivtrafiklinje) 

kan få en särskild ersättning genom att göra en ansökan om anslutnings-

ersättning, eller kontant resebidrag. Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen handlägger dessa ansökningar enligt Lag (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Lagen anger ett 

maxbelopp för reseersättningen om 1/30 av prisbasbeloppet per skolmånad (ca 

1570 kr). 

Den ersättning som utbetalats de senaste tre läsåren har fördelat sig i antal och 

kostnad enligt följande: 

Läsår Antal elever Kostnad/mån  Kostnad/läsår (9 mån) 

18/19 3 1 358 kr 12 222 kr 

17/18 19 5 057 kr 45 513 kr 

16/17 19 4 422 kr 39 798 kr 

 

I de fall eleven har mer än sex kilometer mellan hemmet och närmaste 

anslutning till kollektivtrafikslinje ersätts denna med 1,85 kr per kilometer 

(ersättningsnivån är baserad på skatteverkets nivå för skattefri bilersättning). 
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Utöver denna ersättning får eleven också ett skolbusskort. Den anslutnings-

ersättning som allra oftast betalas ut är avrundad uppåt till 150 kr per 

skolmånad. 

I de fall där det inte finns tillgång till anslutning till kollektivtrafiklinje betalas ett 

kontant resebidrag ut. Här gör handläggaren en kontroll av sträckan mellan 

hemmet och skolan och ersättning betalas ut med 1,85 kr per kilometer. 

Kontantersättningen ersätter skolbusskortet. 

Om den beräknade ersättningen skulle bli mycket hög betalas endast ersättning 

understigande det av lagen angivna maxbeloppet ut (ca 1570 kr per skolmånad). 

Utöver ovan beskrivna former av resebidrag finns det möjligheter för elever 

med särskilda behov att ansöka om skolskjuts i form av taxi, som handläggs av 

förvaltningen. 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en 

resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska 

utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redogörelsen 

och förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som 

är fördelad med riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och 

specialdestinerade medel. Fördelningen mellan de destinerade medlen och den 

del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % direktdestinerad och 70 

% programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever 

för höstterminen och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men 

denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa starkare incitament till verksamhetsutveckling behöver 

resursfördelningsmodellen uppdateras till att det blir en elevpeng i stället för ett 

årsanslag. En elevpeng som baseras på två elevtalsavläsningar per år. Dessutom 

behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med särskilda behov 

och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtalen. En 

ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i 

riksprislistan eftersom den är normerande i landet enligt SKL. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, 

vara baserad på skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara 

tillämpbar såväl på de kommunala som de fristående skolorna och den ska 

kunna tåla förändringar över tid utan att kräva stora grundläggande 

förändringar. Den ska också upplevas lätt att förstå och rättvis, i den 

bemärkelsen att den är begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola 

för alla elever.               
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Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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§ 214 Dnr KS 2018-00038 1.2.4.1 

Budget 2019 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separata bilagor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 

Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 
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att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet under perioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

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

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kronor per ärende. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för 
lokal utveckling. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kronor till särskilda 
lönesatsningar. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kronor avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kronor för start av 
en familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019.  

 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Per Månsson 
(M,) Lisa Berglund (KD) och Anna Christensen (M) till förmån för 
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD) och Eva Eriksson (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  
 
Mot beslutet reserverar sig Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja, (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. 
 
Lisa Berglund (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.       
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Sammanfattning av ärendet     

Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 129,1 mnkr. 
Mellan 2018 och 2019 ökar nettokostnaderna med 206,9 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 240,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 369,1 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2018 på 3,6 %. Skatteunderlaget 
enligt 2018 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna 
inkomståret 2017, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings 
bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomst-
ökningarna åren 2018 och 2019. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % 
beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 156,3 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp 
till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 262,8 mnkr. Summan inkluderar 
även kostnadsutjämning, LSS utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr och inkluderar inte längre någon 
planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB. Nivån kan upprätthållas 
trots fortsatt låga marknadsräntor men kompenseras av en högre 
internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några 
extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat 
också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2019 på 
600 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av 
anläggningstillgångarna med 360 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 60 mnkr. Sammanlagt beräknas 
tillgångarna totalt öka med 300,0 mnkr.   

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 507   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

I driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

Kommunfullmäktige 15 100 000 

Revisorskollegiet  5 850 000 
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Kommunstyrelsen 

- stadsledningskansliet 116 300 000 

- kommungemensam verksamhet 118 100 000 

Valnämnden 4 000 000 

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

- fritid och folkhälsa 209 350 000 

- föreningsbidrag 43 050 000 

Servicenämnden 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

Tekniska nämnden 

- väghållning skog parker m m 146 150 000 

- persontransporter 68 800 000 

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

Kulturnämnden 171 300 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 525 350 000 

Arbetslivsnämnden 232 900 000 

Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

Överförmyndarnämnden 6 650 000 

Förskolenämnden 746 250 000 

Grundskolenämnden 1 459 550 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 

 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för 
kommunens investeringsverksamhet underperioden 2019-2021, 
varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad 
som särskilt markerats. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om 
anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under 
förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger 
vad som avsatts i budgeten. 
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att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i 
enlighet med särskild bilaga: 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

- Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

- Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige 
oförändrade under år 2019 förutom avfallstaxan och VA-taxan 
som läggs fram som särskilda ärenden. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under 2019. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, med totalt 
100 000 000 kronor. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2019, för 
förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 
kronor (inklusive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s 
EMC-projekt). 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre 
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på 
högst 10 000 000 kr per ärende. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal 
utveckling. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 10 000 000 kr till särskilda 
lönesatsningar. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 15 000 000 kr avseende 
licenser inom den nya IT-plattformen. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
avsatta medel uppgående till högst 1 500 000 kr för start av en 
familjecentral i centrala Borås. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom 
barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot 
återbesättande av vakanta tjänster 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på 
vakanta tjänster samt 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019. 

 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till ett alternativt förslag från 
Moderaterna/Kristdemokraterna. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till ett alternativt förslag från Vänsterpartiet. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till ett alternativt förslag till 
taxor och avgifter. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till ett antal tilläggsyrkanden.        

 Yrkanden    

Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Malin Carlsson 
(S), Jan Idehed (C), Alexander Andersson (C), Sofia Bolin (S), Anne-Marie 
Ekström (L), Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), Marie 
Samuelsson (S), Per Carlsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Andreas Cerny (L), 
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Christina Waldenström (MP), 
Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP) och Karl-Erik Nilsson (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens budget. 
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Ulrik Nilsson (M), Anna  
Christensen (M), Lars-Gunnar Comen (M), Lisa Berglund (KD), Magnus Sjödal 
(KD), Marie Friden (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Ulf Sjösten 
(M), Pirita Isegran (M), Martin Nilsson (M), Birgitta Bergman (M), Hans 
Gustavsson (KD) och Per Månsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas budgetförslag. 
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Andreas Exner (SD), Tomas Brandberg (SD), Kristian Silbvers (SD), Leif 
Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD), Olle 
Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Niklas 
Hallberg (SD) och Eva Eriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag.  

 
Ida Legnemark (V), Stefan Lindborg (V), Anne Rapinoja (V), Peter Wiberg (V) 
och Inger Landström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.  
 
Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att 
investeringsbudgeten för 2019 kompletteras med att projektering av om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad 
av 4,5 miljoner kronor. 
Att investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 
2019 under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av 
beloppet flyttas till 2019. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 2, 19, 21, 27, 32, 52, 71, 72, 77, 
81, 90, 91, 98, 109, 111, 112a, 115, 132, 135, 137, 139 och 146. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 7, 9, 30, 36, 59, 81, 98, 135 
och 137. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandena 21, 32, 71, 77, 90, 109, 
112a, 119, 123 och 132 samt avslag på tilläggsyrkandena 23, 44, 60, 118, 131 
och 143. 
 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens 
budgetförslag och dels till Sverigedemokraternas budgetförslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
Kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej;” vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag”. 
 
Omröstning, se voteringslista 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 11, 20 avstår: 
 
Bifalla Kommunstyrelsens budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen (sid 50) 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under alla nämnder 

1. ”Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara 
med anställda i Borås Stad” (M, KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

2. Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

Ändras till: 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande  röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 56 röster mot 6, 11 avstår: 
 
Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas  

Ändras till: Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. 
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3. Indikatorn ´” Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att driva företag i sin 
kommun”  

Ändras till: 

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen ska överstiga 
4,0 och därmed gå från betyg godtagbart till bra. Målvärde blir 3,7 år 2019 
och 4,1 år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

4. I samverkan med berörda aktörer ska åtgärder vidtas för att öka 
tryggheten på brottsutsatta platser (M, KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 5. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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AB Bostäder AB, Viskaforsbostäder, AB Toarpshus, AB Sandhultsbostäder och 
Fristadsbostäder AB – nytt uppdrag 

 

5. De kommunala bostadsbolagen ska ges möjlighet att sälja fastigheter för 
att kunna finansiera nyproduktion (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 6. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Kommunstyrelsen – nytt uppdrag 

 

6. De kommunala bolagen AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder ska 
slås samman med, eller bli dotterbolag till, AB Bostäder i Borås (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 7. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

7. Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. (M,KD) 

 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Planering för ett skyttecentrum ska fortgå. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

8. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Kommunstyrelsen 

9. Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas. 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

10. ”Stadens internationella arbete, bland annat med kunskapsöverföring 
inom avfallsområdet, ska prioriteras” 

Ändras till: 

”Stadens internationella arbete ska fortgå” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Kommunstyrelsen 

11. ”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i 
verksamhetsutvecklingen” 

Ändras till: 

”Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en del i verksam-
hetsutvecklingen” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

12. Vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för 
att bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 9. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
14. Uppdraget ”Borås Stads riktlinjer … klockan 02:30.” i Kommun-

styrelsens förslag till budget avslås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 10. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 48 röster mot 6, 19 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

15. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för 
på kalkylräntan” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

16. Följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: 

”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna 
nere vid produktion av nya bostäder” (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

17. Borås Stad stödjer initiativet med REKO-ringar för att underlätta för 
småskalig, lokal livsmedelsproduktion (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 13. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

18. Kommunstyrelsen, kommungemensamt tillförs 400 000 kronor för att 
personer med sjuk eller aktivitetsersättning ska ges samma rabatt i 
kollektivtrafiken som ålderspensionärer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

19. Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunstyrelsen utreder införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 
 

20. Kommunfullmäktiges indikatorer höja målvärdet för 2019 för ”Andel 
ekologiska livsmedel, %” till 55 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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21. Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för 
oppositionspartierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna 
beaktar i sitt arbete med budgetförslaget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Arbetsformerna för budgetarbetet ändras så att det är möjligt för oppositions-
partierna att lyfta tilläggsförslag som de styrande partierna beaktar i sitt arbete 
med budgetförslaget. 
 
 
22. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 

Stads budget (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 16. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
23. Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 17. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
24. Det ska råda nolltolerans för sexuella trakasserier och ofredanden på 

kommunala arbetsplatser, chefer och arbetsledare ska ges fortbildning på 
området (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 18. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Överförmyndarnämnden (sid 57) 
 

25. Överförmyndarnämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor 

Samtidigt som: 

Kommunfullmäktige får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, 
med 500 000 kronor (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 19. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Lokalförsörjningsnämnden (sid 59) 

 

Förstudier investeringsbudget  

 

26. Ny Brandstation Särf (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 20. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
27. Ny gymnasieskola (M,KD) 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 

Bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 
 
 
28. Ny grundskola - tillägg: i östra delarna av Borås (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 21. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

29. Ny fullstor idrottshall Sjömarken (M, KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 22. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

30. Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid 
Ramnavallen (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 23. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Ombyggnation/nya omklädningsrum för skola och förening vid Ramnavallen.  

 
 
Ändring av text (s.65) under Lokalförsörjningsnämnden - Isyta  
31. ”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus”  

Ändras till: 

”Förstudie för att utreda en allmän isyta inomhus, gärna via externa 
aktörer” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 24. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

32. Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 
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33. Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av bad- och 
idrottsanläggningar i syfte att alla offentliga toaletter ska vara 
könsneutrala och att det ska finnas möjlighet till enskilt ombyte och 
dusch för den som så önskar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 25. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden (sid 70) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – nytt uppdrag 

34. Prövning av strandskydd hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 26. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

35. Samhällsbyggnadsnämnden ska använda sig av möjligheten att detalj-
planer tas fram av externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

36. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 

Omröstning, se voteringslista 28. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

37. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 29. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

38. Kommunen ska se positivt på byggnation i attraktiva sjönära lägen 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Samhällsbyggnadsnämnden 

39. Kommunen ska ha en positiv syn på generationsboende (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
40. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den 

planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 32. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

41. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera detalj-
planeärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 33. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
42. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya 

detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer 
för att motverka bostadssegregationen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 34. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
43. Den nya stadsdelen Gässlösa planeras och byggs som en fossilfri stadsdel 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 35. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Servicenämnden (sid 74) 

 

44. Det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 36. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Tekniska nämnden (sid 77) 
 
Investeringsbudget - Gator, vägar och parker 

45. Beläggningsunderhåll fastslås under KS till 12 500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 37. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
46. Div mindre gatu- och broarbeten fastslås under KS till 12 000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 38. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
47. Program för tillgänglighet fastslås under KS till 1500, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 39. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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48. Gång- och cykelvägar fastslås under KS till 3000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 40. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
49. Gång- och cykelvägar, reinvesteringar fastslås under KS till 7000, år 2019 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 41. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

50. Reinvestering gatubelysning inom/utan tätort fastslås under KS till 5000, 
år 2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 42. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

51. Lekplatser/mötesplatser fastslås under KS till 7000, år 2019 (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 43. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ändring av uppdrag 

52. Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Ändras till: 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

53. Antalet korttidsparkeringar i centrala delarna av Borås ska utökas  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 44. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

54. Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet, 
via Sandwalls plats, till Hallbergsplatsen ska utredas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 45. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 20, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Tekniska nämnden – nytt uppdrag 

55. Återställning av vägar, där fibergrävning skett, ska prioriteras (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 46. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 31, 6 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

56. Tekniska nämnden ska samverka med Trafikverket och Västra Göta-
landsregionen för att få till nödvändiga infrastrukturinvesteringar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

57. Kommunen ska jobba utifrån en snabb och effektiv klotter-, skade-
görelse- och nedskräpningssanering. Kommunen ska ha en god 
samverkan med externa aktörer (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 47. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

58. Vid samhällsplanering ska hänsyns tas till förutsättningar att driva företag 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 48. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Tekniska nämnden 

59. Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på 
barn, ungdomar och äldre (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 49. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, 
ungdomar och äldre. 
 
 

60. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 50. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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61. I arbetet med nya cykelvägar ska sådana till skolor och fritidsgårdar 
prioriteras (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 51. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Miljö- och konsumentnämnden (sid 87) 
 

Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

62. Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 03.00 (M)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 52. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 45 röster mot 27, 1 avstår: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
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Miljö- och konsumentnämnden – nytt uppdrag 

63. Borås Stad ska gå ur Fairtrade City (M) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 53. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

64. Indikatorn ”Andel ekologiska livsmedel, %.” får ändrat målvärde till 40, 
år 2019 och 50, år 2025 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

66. Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Ändras till: 

Fritid- och folkhälsonämnden ska ge förutsättningar för ytterligare 
föreningsdrivna fritidsgårdar i Borås (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – Text utgår under Fritid- och folkhälsonämnden 

67. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds prov-
anställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
68. Investeringsbudgeten gällande utveckling av Bodavallen tillförs ytterligare 

2 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 54. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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69. Förstudien om en ny fullstor idrottshall på Bodaområdet ska genomföras 
under första halvåret 2019 för att möjliggöra byggstart under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 55. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

70. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 56. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

71. Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads 
arbete med Säker och trygg förening (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete 
med Säker och trygg förening. 

 

Kulturnämnden (sid 99) 

 

Ändring av uppdrag 

72. Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Ändras till: 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området 
värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 

 
 
73. Stärka folkbiblioteken, för detta tillförs Kulturnämnden utöver det 

tillskott som Kommunstyrelsen föreslår 600 000 kronor (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 57. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
74. Mer-öppet bibliotek i Fristad införs, för detta ändamål tillförs 

investeringsbudgeten 300 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 58. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
75. Tillgänglighetsanpassning av Solbacken (Rockborgen) genomförs 2019, 

för detta ändamål tillförs investeringsbudgeten 1 800 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 59. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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76. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri 

kulturskola kan förverkligas i Borås (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 60. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
77. Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam 

(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad inte ska upplåta utrymme för sexistisk eller rasistisk reklam. 
 
 

Förskolenämnden (sid 102) 

 

78. Förskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med    
2 000 000 kronor 

Samtidigt som: 

Miljö- och konsumentnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 2 500 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 61. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
79. Det första uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 

och unga” på sidan 16, gällande möjligheten till 30 timmars förskola, 
Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 62. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 

80. Förskolenämnden ska redovisa hur arbetet med att stärka barns 
kunskaper i det svenska språket kan utvecklas (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 63. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
81. Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barn-

gruppers storlek, ska nås (M,KD)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 
 
 
Förskolenämnden – nytt uppdrag 
82. Rätten som finns i Borås idag, med förskola från 6 månader, ska ändras 

till 1 år (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 64. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Förskolenämnden – nytt uppdrag 

83. Max-tak på antal barn avd/grupp ska införas i alla Borås förskolor. Max-
taket ska utgå ifrån Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek (KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Kristdemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 65. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

84. Borås Stad ska samverka med fristående förskoleverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 66. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Förskolenämnden 

85. ”Öppen förskola” ska finnas i fler orter, gärna i samverkan med aktörer 
som redan finns på orten (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 67. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Förskolenämnden 

86. ”Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen 
mellan förskolelärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent 
och i övrigt att alla personal har relevant utbildning. Arbetet med detta 
ska fortsätta under 2019” 

Ändras till: 

”För att få en förskoleverksamhet med så god kvalitet som möjligt krävs 
utbildad personal. Förskollärare, barnskötare eller annan adekvat 
utbildning ska krävas för att få anställning i förskoleverksamheten” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Förskolenämnden 

87. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning 
” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
88. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 68. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

89. Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 69. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
90. Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, 

så att förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
förskoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 

 
 
91. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 

elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 

 
 
92. Förskolenämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att 

se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 70. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

93. Förskolenämnden ges i uppdrag att se till att den nya centralt belägna 
familjecentralen också kan användas som lokal för familjerättens 
verksamhet med umgängesstödjare (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 71. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden (sid 106) 

 

94. Grundskolenämnden får utökat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
5 000 000 kronor  

Samtidigt som: 

Samhällsbyggnadsnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med  3 000 000 kronor 

Fritid- och folkhälsonämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med 
Mitt-S, med 1000 000 kronor 

Kulturnämnden får minskat kommunbidrag, jämfört med Mitt-S, med 
800 000 kronor (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 72. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

95. Det andra uppdraget under området ”Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga” på sidan 16, gällande fritidshem/öppen förskola i samma 
lokaler som Kulturskolan Simonsland, Utgår (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Ändring av uppdrag 

96. Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Ändras till: 

Ordningsregler ska finnas på varje skola, där rektor beslutar hur frågan 
gällande mobiltelefoner hanteras (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Grundskolenämnden och Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden – nytt 
uppdrag 

97. Spetsutbildning i flera ämnen ska erbjudas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 73. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

98. Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska.  
 
 
Grundskolenämnden – nytt uppdrag 

99. Grundskolenämnden ska redovisa hur utökad undervisningstid skulle 
kunna erbjudas i matematik och svenska (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 74. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

100. Grundskolenämnden ska rekrytera studiecoacher och lärarassistenter 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 75. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

101. Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad trygghet och stärkt 
hälsa hos eleverna (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 76. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

102. Borås Stad ska samverka med fristående skolverksamheter (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 77. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – tillägg under Grundskolenämnden 

103. Arbetet med att inrätta särskilda undervisningsgrupper ska fortgå 

(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 78. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Grundskolenämnden 

104. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provan-
ställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
105. Grundskolenämnden tillförs 3 000 000 kronor i kommunbidrag för 

arbetet med språkstöd för nyanlända (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 79. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
106. Förstudien om om- och tillbyggnad av Tummarpsskolan och Dalsjöfors 

F-3 prioriteras och genomförs under första halvåret 2019 (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 80. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
107. Det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 81. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
108. Beslut fattas om de nya resursfördelningsmodellerna för förskolan och 

grundskolan under året (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 82. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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109. Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så 
att skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Skolans datorer och surfplattor ska ha ett så kallat porrfilter installerat, så att 
skoltiden kan bli en tid fredad från nätporr. 
 
 
110. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 83. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

111. Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och 
elever på grundskolan (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan och elever på 
grundskolan. 
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112. Uppdraget ”Ordningsregler ska finnas … mobiltelefoner hanteras.” i 
Kommunstyrelsens förslag till budget utgår (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 84. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

112. a) Ändringsyrkande Myråsskolan Investeringsbudget; 

Ändringsyrkande Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 
2019 kompletteras med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan 
ska genomföras under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor 

Investeringsbeloppet på 130 mkr, som finns upptaget i Budget 2019 under 
investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet flyttas till 
2019 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 2019 kompletteras 
med att projektering av om- och tillbyggnad av Myråsskolan ska genomföras 
under 2019 till en beräknad kostnad av 4,5 miljoner kronor. 
 
Investeringsbeloppet på 130 miljoner kronor, som finns upptaget i Budget 2019 
under investeringar 2020, omfördelas så att 4,5 miljoner kronor av beloppet 
flyttas till 2019. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 110) 

 

113. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 430 000 kronor i kom-
munbidrag för att elever på Omvårdnadsprogrammet ska erbjudas den 
praktiska körkortsundervisningen (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 85. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
114. Alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 86. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

115. Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan utreds. 
 
 
116. Alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 

självförsvar (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 87. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
117. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 

gymnasieskolor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 88. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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118. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda för 
att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 89. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 114) 

 

119. Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Natthärbärget Kastanjen ska hålla öppet året runt. 

 
 

120. Borås Stad arbetar med konceptet Bostad först och ett aktivt boendestöd 
(V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 90. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 6, 31 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

121. Utreda hur personer som befinner sig i missbruk kan ges stöd och 
förberedas för arbetslivet (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 91. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

122. Prioritera Relationsvåldsenhetens samverkansfunktion för förstärkt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, för detta ändamål tillförs 
Arbetslivsnämnden 700 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 92. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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123. Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution (V)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Borås Stad utreder förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution. 
 
 
 

Arbetslivsnämnden (sid 117) 

 

Arbetslivsnämnden – nytt uppdrag 

124. Möjligheten att omvandla lämpliga delar av Återbruk till socialt/sociala 
företag, eller lägga ut verksamheten på entreprenad ska utredas (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 93. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – tillägg under Arbetslivsnämnden 

125. Det ska som regel krävas sysselsättning för att erhålla ekonomiskt 
bistånd. Arbetslivsnämnden ska därför i samverkan med både 
kommunala och externa aktörer arbeta för fler möjligheter till 
sysselsättning (M,KD)    

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 94. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
126. Borås Stad tillsammans med fackföreningarna ska erbjuda en arbets-

livsintroduktion för alla ungdomar som har fått feriejobb (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 95. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Sociala omsorgsnämnden (sid 120) 

 

Verksamhet 2019 – tillägg under Sociala omsorgsnämnden 

127. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 96. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Verksamhet 2019 – ändring under Sociala omsorgsnämnden 

128. ”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att det stärker bilden av nämnden som en attraktiv 
arbetsgivare, samt att det ska ske med kvalitet för berörda brukare.”  

Ändras till  

”En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som 
hanterar borttagandet av delade turer samt korta och långa arbetspass. 
Detta ska ske så att nämnden blir en attraktiv arbetsgivare, samt att det 
ska ske med fokus på god kvalitet för berörda brukare” (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Verksamhet 2019 – Text utgår under Sociala omsorgsnämnden 

129. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller 
motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds 
provanställning” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

130. Samma personalförmåner gäller för den som har daglig verksamhet i 
Borås Stad, som för den som har en anställning, för detta ändamål avsätts 
200 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
131. Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av de 

boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
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Omröstning, se voteringslista 98. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

132. Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. (V) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. 
 
 
133. Berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck 
hos flickor och pojkar, kvinnor och män (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 99. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Vård- och äldrenämnden (sid 126) 

 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

134. Förenklad biståndsbedömning för hemtjänst ska införas enligt 
möjligheterna i ändrad lagstiftning (M,KD)   

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 100. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

135. Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)” (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet på 
indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 
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Vård och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden – nytt uppdrag 

136. Tillskott av LSS-, SoL- och vård och omsorgsboenden ska möjliggöras 
genom att ramavtal upphandlas eller lagen om valfrihet (LOV) införs 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 101. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 

Vård och äldrenämnden – nytt uppdrag 

137. Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

138. Borås Stad ska samverka med fristående aktörer (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
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röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs-
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 102. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

139. Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen (M,KD) 

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen.  
 
 
Verksamhet 2019 – tillägg under Vård- och äldrenämnden 

140. Förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten och utveckla stöd till 
enhetschefer så att personalomsättning minskar och trivseln ökar  
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 103. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Verksamhet 2019 – Text utgår under Vård- och äldrenämnden 
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141. ”Nämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet eller mot-
svarande utbildning inom vuxenutbildningen erbjuds provanställning” 
(M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
142. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs för undersköterskor 

över 60 år som är anställda i Vård- och äldreförvaltningen från halvårs-
skiftet, för detta ändamål avsätts 6 000 000 kronor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 104. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 6, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

143. Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi av 
de två vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, 
som idag bedrivs i privat regi (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(72) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 105. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 

144. De yrkesgrupper inom äldreomsorgen som idag erbjuds arbetskläder 
också ska erbjudas arbetsskor (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 106. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
145. Medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i 

nära relationer (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 107. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
146. Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för 

att undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de 
äldres önskemål (V)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla  
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 108. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 53 röster mot 20: 
 
Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att 
undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres 
önskemål. 

 
 
147. Målvärdet “Antal lägenheter som är trygghetsbostäder” 2019 höjs till 260 

(V)  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 109. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 17, 20 avstår: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Taxor 

 

148. Fastställa taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen i 
enlighet med alternativt förslag i bilaga 1 (M,KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggs- 
yrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 110. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
149. Under bilagan ”Taxa och avgifter – Vård och omsorg för äldre och 

personer med funktionsnedsättning” så finns det under punkt 2.2 ”avgift 
för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet” ett yrkande om att 
avgiften för trygghetslarm ska vara 100kr/mån. Det yrkandet föreslår vi 
ska utgå. Trygghetslarm ska vara kostnadsfria i Borås (KD)  

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall på Krist-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå  
Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 
 
Omröstning, se voteringslista 111. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 16, 15 avstår: 
 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget och förklarar uppdragen 

fullgjorda. 

Ärendet i sin helhet 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i enlighet med Rutin för 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget, gjort en redovisning i det digitala rapporteringsverktyget Stratsys. 

Totalt fem uppdrag som rör personal- och kompetensförsörjningsfrågor 

redovisas. 

En utskriftsversion av redovisningen finns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av KF-uppdrag som inte ingår i budget – Period 2 2018. 

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppdrag Ärende som
har genererat
uppdraget

År som
uppdraget
startar

Status,
Antal

Kommentar Verksamhetsplan
Rapportör

Period

Nämnderna
ska motivera äldre
medarbetare att vilja
vara kvar efter 65.

Dnr 2018-00215
Personalekonomisk
redovisning 2017

2018

Genomfört

Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta
längre. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för
att skapa bra arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur mycket man vill jobba, vilket också är en
faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet.Genom att exempelvis vara anställd i
bemanningsenheten ökar möjligheten att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara verksamma inom våra verksamheter.
Dessa personer, både de som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin ordinarie anställning
efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom svårrekryterade grupper.
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med
kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads
förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef från
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna.

Caroline Jansson Tertial 2
2018/
2019

Nämnderna
ska motivera
deltidstjänstgörande
att arbeta heltid.

Dnr 2018-00215
Personalekonomisk
redovisning 2017

2018

Genomfört

Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan.
Heltidsbeslutet för Borås Stad är fullt ut infört i förvaltningen. Efter augusti månad var andelen
heltidstjänster 97,2 % av förvaltningens tillsvidaretjänster.Förvaltningen möjliggör i första hand arbete
på deltid utifrån lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån verksamhetens behov. Förvaltningen har under
2019 4 stycken beviljade dispensbeslut med undantag från heltidsbeslutet. Det handlar främst om
lärartjänster inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom specifika yrkesutbildningar.
Medarbetare som är anställda på dessa tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller
uppdrag utanför Borås Stad. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 finns frågor som
behandlar medarbetarnas upplevelse av möjlighet att kombinera arbete och fritid. På en femgradig
skala angav 72,2% 4 eller 5, 11,3% angav 3, 7,2% angav 2 eller 1 och 9,3% angav ingen åsikt. Ny
medarbetarenkät genomförs hösten 2019.

Caroline Jansson Tertial 2
2018/
2019

Nämnderna
ska organisera
verksamheten för att
minska
sjukfrånvaron.

Dnr 2018-00215
Personalekonomisk
redovisning 2017

2018

Genomfört

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera
sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i
arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp-
eller organisatorisk nivå vid behov. Exempel på åtgärder på gruppnivå är att verksamheten med stöd
från Medarbetarcentrum arbetar med grupputvecklande insatser, skolintendenterna arbetar gemensamt
för att minska frånvaro i kost- och lokalvårdsgrupperna. Exempel på åtgärder på organisatorisk nivå är
förvaltningens samverkan med Organisationshälsa som stöttar Borås Stads förvaltningar i syfte att
minska sjukfrånvaron. Verksamheten har stor handlingsfrihet att skapa en ändamålsenlig organisation
och arbetar löpande med anpassningar av organisationen för att skapa förutsättningar för kvalitet i
verksamheten och för att chefer skall ha hållbara uppdrag.
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med
kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads
förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef från
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna.

Caroline Jansson Tertial 2
2018/
2019

Nämnderna
ska genom
digitalisering frigöra
värdeskapande tid.

Dnr 2018-00215
Personalekonomisk
redovisning 2017

2018

Genomfört

Skolans digitalisering är för närvarande ett av förvaltningens viktigaste utmaningar. Dels utifrån ett
likvärdighetsperspektiv kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att skapa
värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga lärare och elever har tillgång till ett personligt
digitalt verktyg. Den digitala lärplattformen Ping-Pong används som ett kommunikationsverktyg mellan
lärare och elever. Från hösten 2019 är en digital samlingsplats för skolans digitala verktyg och
läromedel implementerad. Ett av syftena är att underlätta för pedagogisk personal och elever. Inom
ramen för förvaltningens utvecklingsarbete sker flera insatser i syfte att öka den digitala kompetensen
och effektivisera lärarnas administrativa uppgifter. Exempelvis kompetensutvecklande insatser,
försöksverksamhet med digitala nationella prov och självrättande test samt inom ramen för kollegial
samverkan.
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med
kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads
förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef från
förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna.

Caroline Jansson Tertial 2
2018/
2019

Nämnderna
ska arbeta för att
öka
anställningsbarheten
för de personer som
står till
arbetsmarknadens
förfogande.

Dnr 2018-00215
Personalekonomisk
redovisning 2017

2018

Genomfört

Bemanningsenhet - En väg in i Borås Stad - rekrytering av timavlönade medarbetare. Uppföljning och
samtal för att medarbetarna skall skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i Borås Stad. Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom
målgruppen ska återgå i utbildning eller bli anställningsbara.Vuxenutbildningen arbetar
med: Integrationsmodellen. Integrationsmodellen går ut på att personer som står långt från
arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke såsom
exempelvis lokalvårdare, omvårdnadspersonal eller kock. SFI-kombi - SFI kombineras med
yrkesutbildning i syfte att individen ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare.
Dua-delegationen för unga ut i arbete.Utbildningskontrakt innebär att de ungdomar över 20 år som inte
har en färdig gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra klart den.
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med
kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads
förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef från
förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna.

Caroline Jansson Tertial 2
2018/
2019
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 

2020/2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021.          

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. Enligt Skollagen är varje 

kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga ungdomar som avslutat sin 

grundskoleutbildning eller motsvarade utbildning och som påbörjar sin 

gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år 

de fyller 20 år. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska 

så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål 

(Skollagen 15 kap 30 §).           

I tabellen redovisas program och inriktningar som startas upp, utökas samt 

pausas läsåret 2020/2021. 

Förändringar program/inriktningar lå 20/21 Uppstart Paus Utökning

Ekonomiprogrammet x

Hantverksprogrammet -Stylist hår och makeup x

Hantverksprogrammet - Stylist lärling x

Naturvetenskapliga programmet x

Estetiska programmet - Estetik och media x

Hantverksprogrammet - Textil design x

Samhällsvetenskapsprogrammet x

Almåsgymnasiet

Viskastrandsgymnasiet

 

För VVS- och fastighetsprogrammet ändras antagning till program och att 

eleverna först väljer inriktning inför åk 2, i det valet möjliggörs 

lärlingsinriktningar.       

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/2021                                
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/21  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70 + 5 
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
  
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  60 + 12 
  SE 28 + 2 
  AL 32 + 10  

BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 6 

BFSOC0L Socialt arbete, Lärling                 AL 2 

BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL 2  
 
EE El- och Energiprogrammet  62 + 2 
    
 
EK Ekonomiprogrammet  240 + 6 
   AL 30 + 1 
   SE 210 + 5 
    
  
ES Estetiska programmet  108 + 2 
 Bild och formgivning      24 + 1 
 Särskild variant, Design   25 
 Dans   16 
 Estetik och media   0  
 Musik   29 + 1 
 Teater      14 
   
FT Fordons- och transportprogrammet    70 + 10         
    
 
HA Handels- och administrationsprogrammet   46 + 12 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
HT Hotell- och turismprogrammet   14 + 6 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6  
   
 
HU Humanistiska programmet   60 + 2 
   
 
HV Hantverksprogrammet  46 + 8 
 Florist  16 + 4 
 Florist, Lärling  2 
 Frisör  30 + 4 
 Frisör, lärling  2 
 Stylist, Hår och makeup  0 
 Stylist, lärling  0 
 Textil design  0 
 
   
IN Industritekniska programmet   30 + 4 
 Produkt och maskinteknik     18 + 2 
 Processteknik, lärling   0   
 Svetsteknik   12 + 2 
 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet  210 + 4 
   AL 30 + 2
   BÄ 180 + 2 
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   42 + 10 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
RLFAR0L Färskvaror, delikatesser och catering, Lärling      5        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  240 + 5 
   BÄ 180 + 3 
   VS 60 + 2 

  
   
TE Teknikprogrammet   120 + 2 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   24 + 4 
VFFAS0L Fastighet, lärling   0 
VFVVS0L VVS, Lärling   0 
VFVEN0L Ventilation, lärling   0          
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser + 
kod  Programinriktat val                                            
 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   44 + 18 
VOVAR0L Lärling   10  
 
 
VIDES Fjärde tekniskt år, Design och produktutveckling  12 
VIINF Fjärde tekniskt år, Informationsteknik   12 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  28 
 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         30 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   30 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och  

Språkintroduktion. Programinriktat val redovisas under respektive  
program och är sökbart. 

 
    
 
 Totalt antal platser 1801       
      
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2020/2021. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 35 80 48 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2019-10-01 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00151 1.1.3.1 
 

  

 

Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås – 

risk- och konsekvensbedömning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

redovisning och förklara uppdraget från nämndens sammanträde 2019-06-19 

avslutat.   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till 

nämndens sammanträde i januari 2020 återkomma med en lägesrapport om hur 

genomförandet av de nya principerna för lokalisering av 

introduktionsprogrammet fortskrider. Lägesrapporten ska innehålla såväl ett 

elev-, medarbetare- och ledningsperspektiv.      

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 

för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte 

genomförs som tidigare planerat.  

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 

konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 

nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 

I ärendet slutredovisas en sammanställning av verksamheternas bedömningar 

och arbete med organisationsförändringen. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, 

Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.               

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 

för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte 

genomförs som tidigare planerat.  

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 

konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 

nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 
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I ärendet slutredovisas en sammanställning av verksamheternas bedömningar 

och arbete med organisationsförändringen. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, 

Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 

Verksamhetsperspektiv, elevperspektiv 

Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever 

likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan. En av 

målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen (IM) efter 1 års 

studier ska gå vidare till ett nationellt program (NP), fortsatta studier, arbete 

eller annan sysselsättning. 

Gymnasieutredningen "En skola för alla" 2018 konstaterar att 

genomströmningen är för låg i svensk gymnasieskola. Närmare en femtedel av 

eleverna som börjar i gymnasieskolan är inte behöriga till ett nationellt program 

utan börjar i stället på ett introduktionsprogram. Av dessa är 72 procent män 

och 28 procent kvinnor. Knappt en femtedel av de elever som 2011 påbörjade 

sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram hade en gymnasieexamen 

fem år senare jämfört med fyra femtedelar för de elever som började på ett 

nationellt program. Drygt hälften av eleverna hade efter fem år inte övergått till 

ett nationellt program. Elever som går på introduktionsprogrammen är en 

mycket heterogen grupp med olika behov, mål och förutsättningar. Därför 

behöver introduktionsprogrammen utvecklas för att säkerställa att de bättre 

svarar mot elevernas behov och motiverar dem att fullfölja sin 

gymnasieutbildning. Det är också nödvändigt att skapa flexibla vägar för att bli 

behörig till ett 84 nationellt program så att fler ungdomar får möjlighet att få en 

gymnasieexamen. 

Vilka möjligheter uppstår för elever på introduktionsprogram (IM) som genom 

organisationsförändringen får möjlighet att gå sin utbildning på en skola där IM är integrerat 

med NP? 

Förvaltningen gör bedömningen att förändringen enbart innebär fördelar ur ett 

elevperspektiv. Genom att eleverna läser in sin gymnasiebehörighet på skolor 

där det finns nationella program ökar förutsättningarna för exempelvis 

motivation, att snabbare integreras för studier på gymnasial nivå, att kombinera 

studierna med APL.  

Inför läsårsstart gjordes en uppskattning att ca 55 % av eleverna som skulle 

börja på ett introduktionsprogram skulle komma på uppropet och fullfölja 

skolstart. Bedömningen baserades på erfarenhet från tidigare år på Tullen- och 

Björkängsgymnasiet. Vid uppropet som genomfördes för samtliga IM-elever i 

förvaltningen, utom språkintroduktion, den 22 augusti 2019 på 

Viskastrandsgymnasiet deltog uppskattningsvis 85 % av de berörda eleverna 

vilket är ett mycket positivt resultat. Förvaltningen arbetar med att följa 

närvaron samt följa upp och analysera frånvaro för IM-eleverna, liksom för alla 

elever på skolorna. 

IM-AST (autismspektrumtillstånd)  
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Skolenheten för IM –AST tillhör Viskastrandsgymnasiet. Vid förändringen 

beslutades en tillfällig lösning för lokaler mot bakgrund att anpassade 

gymnasieintegrerade lokaler inte var möjligt att bereda med så kort 

omställningstid. Undervisning för elevgruppen hade även under innevarande 

läsår varit i samma lokaler vilket innebar att det för några av eleverna inte skulle 

bli någon ytterligare förändring.  

Förvaltningen konstaterar att den tillfälliga lösningen inte är optimal ur ett 

verksamhets- och elevperspektiv och några av eleverna önskar genomföra sin 

skolgång på annan plats. Förvaltningen bedömer att elevgruppen över tid ska 

vara integrerad på gymnasieskolorna. Ett arbete har inletts med syfte att se över 

AST- organisationen i förvaltningen samt lokaler på gymnasieskolorna som är 

anpassade efter elevgruppens behov. 

Hur påverkar integrationen med IM övriga utbildningar (NP)? 

Elever som går IM läser en eller flera kurser på grundskolenivå vilket innebär 

att det inte påverkar de nationella programmen i större utsträckning. Elever 

som läser programinriktat val (IMV) läser delar av sin utbildning tillsammans 

med elever som går nationellt program. Verksamheten bedömer inte att det 

innebär större påverkan på de nationella programmen då dimensionering och 

kompetens är anpassade för organiseringen.  

Utifrån befolkningsprognosen i Borås Stad väntas en kraftig ökning av 

ungdomar i gymnasieålder inom de närmaste tio åren. Platser i 

antagningsorganisationen behöver därför utökas och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

behovet av ytterligare en kommunal gymnasieskola. Tre av gymnasieskolorna 

bedömer att det fortfarande finns möjlighet till utökning av antalet platser inför 

nästa läsår. På en gymnasieskola finns det begränsningar för utökningar genom 

att nyttjandet av faciliteter såsom exempelvis skolmatsal i  befintliga lokaler 

redan är optimerat. 

Då en större andel än prognostiserat valde att påbörja sin utbildning på IM 

2019 innebar det en viss obalans i fördelningen av antalet elever mellan 

skolorna, detta har främst fått påverkan på en av gymnasieskolorna. Inför nästa 

läsår behöver en översyn genomföras där eftersträvan är att elevantalet blir mer 

jämt fördelat mellan skolorna ur ett organisatoriskt perspektiv samt för att i så 

stor utsträckning som möjligt möta elevernas behov. 

Förvaltningen har under 2019 inlett ett arbete med att se över 

antagningsorganisationen med syfte att i större utsträckning möta elevers 

förstahandsval och Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden har i budget 

2020:1 gett förvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete med att se över 

programstrukturen på Borås stads gymnasieskolor.  
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Planerade aktiviteter för kvalitetsarbete på introduktionsprogrammen i 

Borås Stad 

Viskastrandsgymnasiet har fått i uppdrag av förvaltningschefen att inneha ett 

samordnande uppdrag för IM i förvaltningen. Rektor på skolenhet F har 

tilldelats det samordnande uppdraget i syfte att: 

• Stärka elevernas rätt till en likvärdig utbildning, oavsett vilken 

 gymnasieskola man är antagen/mottagen på. 

• Samordna dimensionering och organisering av IM. 

• Stärka kvaliteten på utbildningen i syfte att fler elever ska fullfölja sina 

 studier. 

Vid förvaltningens skolledarkonferens i oktober kommer ett temaarbete 

genomföras tillsammans med verksamhetschefer och rektorer för att se över 

studievägar för elever som går på ett introduktionsprogram och gör sig 

behöriga till nationellt program, vilka kvalitetsmått förvaltningen ska tillämpa 

för att följa IM-verksamheten samt planering framåt för att säkerställa 

dimensionering och likvärdig utbildning.  

Det fortsatta arbetet för utveckling av IM kommer att redovisas i förvaltningens 

årliga kvalitetsbedömning. 

Förvaltningen har inlett en dialog med Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen gällande samverkan vid orosanmälningar. Antalet 

orosanmälningar var mycket hög på Björkängsgymnasiet under föregående 

läsår. Respektive mottagande gymnasieskola har ett väl upparbetat system för 

elevhälsoarbete där IM-eleverna inryms. Det arbete som fortgår för ökad 

samverkan mellan förvaltningarna kommer gynna alla elever på 

gymnasieskolorna där behov finns av sådan kontakt. 

 

Ekonomi 

Organisationen för IM genomgår ett större omställningsarbete för att nå en 

ekonomi i balans. De omställningar som görs får inte helårseffekt i år, varför 

prognosen pekar på ett underskott på ca 8 mnkr. I samband med 

omorganiseringen har medel för personal ombudgeterats till den skola de blivit 

placerade på. De statsbidrag som hör ihop med IM har fördelats ut till alla 

skolorna. Hyreskostnaden, som är bunden för året, ombudgeteras inte utan den 

hanteras centralt på förvaltningen (oklart hur hyran för Kyllared kommer 

hanteras). De medel som återstår för tjänster och material är mycket 

begränsade, med tanke på årets stora omställning. I det fall det finns medel för 

läromedel kommer de fördelas på skolorna, men dessa medel är mycket 

begränsade med tanke på prognosen för verksamheten. 

I budgetarbetet för 2020 kommer resursfördelningsmodellen att ses över för 

IM i förvaltningen. En översyn kommer även genomföras för fördelning av 

medel till AST-verksamheten. 
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Arbetsmiljöperspektiv, medarbetarperspektiv 

I lägesrapporten som redovisades för nämnden 2019-08-27 beskrevs 

medarbetarperspektivet och läget vid uppstart av höstterminen. Det har vid 

avstämning i augusti inte varit någon personalomsättning för de medarbetare 

som fick en ny placering på gymnasieskolorna genom 

organisationsförändringen. 

I juni genomfördes en förvaltningsövergripande riskbedömning ur ett 

arbetsmiljöperspektiv , samverkan skedde på förvaltningens samverkansgrupp 

(FSG) och skyddsombud deltog i arbetet. Respektive lokal samverkansgrupp 

(LSG) på gymnasieskolorna har efter det upprättat en riskbedömning på 

skolnivå. På tre av gymnasieskolorna bedöms riskerna som ringa ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. På Viskastrandsgymnasiet bedöms riskerna något högre 

inom området arbetsbelastning för skolledning, lärare och elevhälsan. Även 

risker för organiseringen av IM-AST har skattats något högre.  

Det finns inte några risker på någon av gymnasieskolorna som kräver 

omedelbara åtgärder på förvaltningsnivå. Samtliga skolor har fastställt 

aktiviteter i syfte att undanröja kvarvarande risker i verksamheten. Uppföljning 

på skolorna genomförs på respektive LSG och FSG kommer att genomföra en 

övergripande uppföljning vid sitt sammanträde 2019-10-23. 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningens nulägesanalys 190611 

2. Rapport Främja integration 190611 
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6. Riskbedömning AML inför förändring verksamhet för IM 

Bäckängsgymnasiet 

7. Riskbedömning AML inför förändring verksamhet för IM Sven 

Eriksonsgymnasiet 

8. Riskbedömning AML inför förändring verksamhet för IM i 

Viskastrandsgymnasiet                                
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1. Grunduppdrag 
 

1.1. Styrdokument - SL, förordningar, reglemente, budget 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har flera lagar och styrdokument att 

förhålla sig till. Nedan presenteras de viktigaste och mest omfattande lagarna och styrdokumenten. 

Kommunallagen 

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden. Lagen 

reglerar bland annat likställighetsprincipen, sammanträdesregler, hur protokoll ska föras, initiativrätt, 

beredningskrav, delegering och beslutanderätt, anmälan av delegationsbeslut, jäv, ekonomisk 

förvaltning, revision, laglighetsprövning och intern styrning och kontroll. Kommunallagen ska 

tydliggöra de grundläggande demokratiska spelreglerna.  

Förvaltningslagen 

Lagen tydliggör krav på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning i olika 

avseenden. Förvaltningslagen anger även hur myndigheter ska handlägga sina ärenden samt ska 

bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltningsbesluten och därmed till att 

besluten blir riktiga i sak. Vidare ska lagen säkerställa att myndigheterna hjälper den enskilde att ta 

till vara sin rätt. Syftet är också att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att 

undvika att ärenden prövas i för många instanser. 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och 

övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och 

om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Skollagen 

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollagen reglerar bland annat hur 

huvudmännen ska organisera skolan, hur skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar, 

betygssättning, regler för att motverka kränkande behandling och vad som gäller vid disciplinära 

åtgärder såsom avstängningar. 
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Förordningar 

Förordningar är rättsregler som beslutas av regeringen. Det finns många olika förordningar, till 

exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag. Förordningarna, liksom lagar 

och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. De två huvudsakliga förordningarna för Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden är: 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 

Föreskrifter 

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att 

regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område. 

Föreskrifterna kan exempelvis gälla kursplaner och betygskriterier och bidrag för elever i fristående 

skolor.  

Allmänna råd 

Skolverket lämnar i allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De 

allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Råden bör följas om verksamheten inte 

uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. 

Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som 

omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 

mål och riktlinjer för arbetet. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 

används tre läroplaner med tillhörande kursplaner: 

 Läroplan för gymnasieskolan, Gy11  

 Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12 (reviderad 2017) 

 Läroplan för gymnasiesärskolan 

Reglemente 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i 
de av fullmäktige beslutade reglementena. I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 
anges nämndens huvudsakliga ansvarsområden och huvuduppgifter.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 

utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och 

sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola, för det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) och för att driva elevhem enligt LSS (lagen om särskild service till 

funktionshindrade). 

Budget 

Kommunfullmäktige beslutar i budgeten de ekonomiska ramarna och anger inriktning för 
nämndernas arbete. Särskilda uppdrag ges också till nämnderna i budgeten. Nämnden anger i sin 
budget hur de ekonomiska resurserna skall användas och vilka områden som kommer att fokuseras, i 
syfte att uppnå en så hög kvalitet som möjligt.  
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Stadsövergripande styrdokument 

Utöver de lagar och övriga bestämmelser som angetts i detta dokument, finns i Borås Stad 
kommunövergripande styrdokument, i form av till exempel policys, riktlinjer och program, vilka även 
dessa är styrande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet.  

 

1.2. Bildningsstaden  
Bildningsstaden är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande pedagogiska 

styrdokument och har som syfte att peka ut riktningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet 2016–

2021. Styrdokumentet uttrycker ett antal målsättningar inom utvecklingsområdena Det goda 

lärandet, Värdegrund och Systematiskt kvalitetsarbete. Inom varje utvecklingsområde uttrycks 

omfattningen för respektive område, målbild samt ett förväntat förlopp i arbetet med att utveckla 

verksamheten.  

1.3. Lednings- och styrningsprocessen, tillitsbaserad styrning 
Kommunstyrelsen har beslutat att Borås Stads styr- och ledningssystem ska göras om för att bättre 

fungera i en organisation som arbetar tillitsbaserat. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är en filosofi 

för kultur, styrning och organisering där fokus ligger på verksamhetens syfte och brukarens 

perspektiv och där alla strävar efter att visa tillit och förtjäna tillit.” (Tillitskommissionen, 2017). 

Tillitsbaserad styrning innehåller sju vägledande principer. 

 Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha 

positiva förväntningar.  

 Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad 

medborgaren sätter värde på.  

 Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och 

samverka över gränser.  

 Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, vara 

tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för 

medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

 Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och 

psykosocialt stöd i kärnverksamheten. 

 Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

 Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och 

respektera kritik. 

På ledningskonferensen (samtliga chefer i förvaltningen) i april 2019 påbörjades förvaltningen sin 

tillitsresa. Nämnden kommer att få fördjupad information under hösten 2019. 
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2. Planeringsförutsättningar 
 

Årsredovisning 2018 

Nämnden redovisade för 2018 ett underskott på 21 421 tkr jämfört med budget. Den negativa 

budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av ett underskott inom gymnasieskolan på 26,7 mnkr. 

Underskottet har flera orsaker, men de av betydelse är: 

 Höga personalkostnader som i sin helhet har ökat med 26 mnkr. Underskottet beror på att 

kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit mycket hög, både vad gäller personal- och 

materialkostnader. Detta har finansierats av stora tillfälliga bidrag från Migrationsverket och 

stora engångstilldelningar på ram (2016 23,8 mnkr och 2018 9,9 mnkr). De statliga 

ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning av minskat antal 

asylsökande elever, men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i verksamheten. 

 Kostnaden för köpta platser ökade med 22,9 mnkr. 

 En annan kostnadsavvikelse är sänkta statliga ersättningar från 42,4 mnkr till 22,5 mnkr. 

 Retroaktiva ersättningar på 5 mnkr som har utbetalats till två fristående gymnasieskolor för 

åren 2010 - 2014, samt en uppbokning för pågående utredning av retroaktiv ersättning på 1 

mnkr. 

Kostnadsutveckling personalkostnader 2014 - 2018, tabell: 

Personalkostnadsutveckling/elev, % 
 2015 2016 2017 2018  2014-2018 

Sven Eriksson 3,6% 12,1% 9,2% 7,4%  36,2% 

Bäckäng 4,9% 6,0% 4,8% 5,6%  23,1% 

Björkäng 2,4% -26,5% 96,7% 30,1%  92,6% 

Viskastrand 1,3% 3,6% 0,7% 4,3%  10,2% 

Almås 2,9% 3,3% 8,5% 6,7%  22,9% 
 

Utfall för köpta - sålda platser, diagram 

 



   
 

  8 av 27 

 

Intäkter, budget – utfall diagram 

 

Totala kostnader, budget – utfall diagram 

 

Strukturella faktorer under utveckling 

 En förbättrad ekonomistyrning med transparent budgetprocess och resursfördelning som ger 

incitament för anpassningar 

 Periodiserad budget och månadsbokslut för en rättvisande bild 

 Systematisk och enhetlig budgetuppföljningsprocess 

 Tydliggörande av ekonomisk ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och enhetschef 
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Övriga resultat i årsredovisningen 

Kommunfullmäktiges mål 

För fem av målen är indikatorn grön, för fyra gul och för två röd. De två målområden där nämnden 

haft minskad måluppfyllelse är sjukfrånvaro och medarbetarnas hälsa. Samtliga fyra uppdrag är 

genomförda. 

Jämställdhet 

Inom området Jämställdhet har förvaltningen identifierat tre utvecklingsområden: 

· Följa könsuppdelad statistik inom skolklimatundersökningen som ett underlag för en fördjupad 

analys och framtagande av konkreta mål. 

· Följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 

fördjupad analys och framtagande av konkreta mål. 

· Initiera revidering av handboken “Förtryck i hederns namn”. 

 

2.1.1. Kvalitetsrapport 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat, både vad gäller kunskaper och värdegrund, 

har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvaltningen har, 

inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 

skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande 

examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 

utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 

förbättringsområden: 

 Träffsäkerheten i analysarbetet 

 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 

 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

 Digitala lärmiljöer 

2.1.2. Personalekonomisk redovisning 2018 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 

Förvaltningen har tillämpat KAL-gruppens beslut om möjlighet till rekryteringsbonus, lönetillägg för 

medarbetare 66+, möjlighet till studier på del av arbetstid, aktivt arbetsmiljöarbete, anmält 

medarbetare till Borås Stads interna chefsförsörjningsprogram med mera. Under året har 

ledningsgruppen påbörjat ett arbete med gemensamma utvecklingsområden och bemannat en 

arbetsgrupp som arbetar vidare med området “Kompetensförsörjning”. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en så stor och komplex organisation som en kommun, 

speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt.  

Under 2019 har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form, vilket syftar till att sänka sjukfrånvaron i 

Borås Stad till rimliga nivåer och skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. 
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 Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur personalsystemet. Den statistik som presenteras 

grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön under november månad 

2018, om inte annat anges. 

Verksamhetsmål 2018 Borås Stad: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet på 7,5 procent uppnåddes. 

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 

procent. 

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 

årsarbeten. 

Verksamhetsmål 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: 

- Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 procent så målet 4,0 procent uppnåddes ej. 

- Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 41,5 procent. Målet var satt till 50 

procent. 

- Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 16 årsarbeten. Målet var 20 

årsarbeten. 

Några fakta i korthet om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Anställda 

953 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november, 821 hade en 

tillsvidareanställning och 132 en tidsbegränsad anställning. 97,3 procent av de tillsvidareanställda har 

en heltidstjänst. Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare, drygt 65 % av antalet anställda. 

Tidsbegränsade anställningar består främst av vikariat eller yrkeslärare som studerar till en 

yrkeslärarexamen. Vid mätning 1 augusti 2018 var 31 av 620 (5 %) lärare obehöriga enligt skollagen 

och har därmed tidsbegränsad anställning. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen (extern rörlighet inklusive pensionsavgångar) i förvaltningen var åtta procent 

under 2018. Förvaltningens bedömning är att det är en rimlig nivå. 

Löneläge 

Förvaltningen har under flera års tid arbetat aktivt för att löneläget ska vara i paritet med jämförbara 

kommuner och förvaltningen bedömer idag att våra löner är konkurrenskraftiga. 

Chefer 

Totalt 41 chefer i förvaltningen varav 1 förvaltningschef, 7 verksamhetschefer, 23 rektorer, 6 

skolintendenter, 4 enhetschefer. Av förvaltningens chefer är andelen kvinnor 68 % och andelen män 

33 %. 9 (22 %) av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 

hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet 

håller sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. 
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Antalet elever som finns i KAA är ca 400. Endast en mindre del av de unga deltar i någon aktivitet 

som anordnas inom KAA. Detta hänger delvis ihop med svårigheter att nå de unga och motivera dem 

till att delta i aktiviteter.  

I den analys som genomförts av GVUF framkommer att ungdomarna i KAA har en varierad, ofta 

komplex, problematik som pågått längre tid. Allmängiltiga svar saknas, men några observationer: 

- Utbredd psykisk ohälsa. Minst två fulla klassrum 

- Skolfaktorer, ofta socialt utanförskap 

- Ovilja till de möjligheter som erbjuds på introduktionsprogrammen 

2.2. Omvärldsbevakning 

2.2.1. Öppna jämförelser 
Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når mycket goda resultat jämfört med medelvärdet för 

samtliga gymnasieskolor i riket. Inom fyra av fem områden ligger Borås Stads gymnasieskolor bland 

de bästa 25 procenten av landets kommuner. Inom området som mäter genomsnittlig betygspoäng 

ligger nivån i paritet med medel för riket.  

2.2.2. Skolans digitalisering  
Skolans digitalisering är en angelägenhet för hela samhället. Därför är lärarnas kompetens inom 

området avgörande. Lärare ska dels behärska tekniken men också ha förmåga att kritiskt granska 

teknikens påverkan på undervisningen. Det är också viktigt med en ändamålsenlig digital 

infrastruktur. 

I ett allt mer digitaliserat samhälle där kraven på digital kompetens ökar är det viktigt att eleverna får 

möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och sin förståelse för hur det digitala påverkar 

individ- och samhällsutveckling. 

Alla elever ska ha tillgång till rätt digitala verktyg utifrån deras individuella behov och förutsättningar. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

I arbetet med att digitalisera skolan behöver förvaltningen tillse att det finns en gemensam målbild 

och likvärdighet i hela verksamheten, att lärare har den kompetens som krävs samt att de digitala 

system vi använder är väl anpassade till de behov som finns. 

2.3. Nya lagar och styrdokument avseende grunduppdraget 
Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen 

Planera utbildningen på introduktionsprogram 

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information 

om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

Preparandutbildningen försvinner 

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som 

nu heter programinriktat individuellt val). 

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion  

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att 

elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter 
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ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från 

och med 1 juli 2019. 

Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år 

Ändringarna berör framförallt profilerna design- och produktutveckling och produktionsteknik, men 

påverkar också de övriga profilerna. Ändringarna ska användas för första gången på kurser som 

påbörjas från och med den 1 juli 2019. 

Mentorskap i gymnasieskolan 

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska 

följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation under elevens hela utbildning. Mentorn ska 

upptäcka om eleven behöver stöd och meddela detta till berörd skolpersonal. 

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. 

Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på 

skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till. Rektor beslutar om vilka som ska 

vara mentorer. Det är även fortsättningsvis rektor som har ansvar för att utreda behov av särskilt 

stöd (Skollagen 3 kap. 8 §).  

Förändringar i läroplanen för att främja trygghet och studiero 

I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I 

läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot 

skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar 

ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 

Barnkonventionen blir lag 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020. 

Handel som ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram 

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen 

tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla handels- och administrationsprogrammet. Nu har 

Skolverket även fått i uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet 

på gymnasieskolans ekonomiprogram. Inriktningen förväntas kunna påbörjas höstterminen 2021.  

Utredning nytt betygsystem 

Regeringen har tillsatt en betygsutredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge 

en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. 

Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och 

dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 

30 november 2019. 

Utredning om planering och dimensionering av kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

(särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 

Syftet med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 

kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt 
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brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och 

minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 

3 februari 2020. 

 

2.4. Kompetensförsörjning 
Att lärare har adekvat utbildning är viktigt för kvaliteten i undervisningen. Forskning pekar på att 

lärares professionalism, kompetens och ledning har avgörande betydelse när det gäller att ge elever 

en undervisning med hög kvalitet. 

Det råder idag stor brist på behöriga lärare och förskollärare. Enligt arbetsgivarnas bedömningar i 

Statistiska centralbyråns (SCB) senaste arbetskraftsbarometer, är det störst brist på lärare i 

grundskolans senare år i matematik och naturvetenskap där hela 96 procent av arbetsgivarna 

upplevt brist på nyutexaminerade. Många arbetsgivare bedömer även att det är brist på lärare i 

grundskolans senare år i språk och samhällsorienterande ämnen, förskollärare, speciallärare, 

specialpedagoger och gymnasielärare i matematik och naturvetenskap. Störst brist framöver 

beräknas det bli på förskollärare, ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i grundskolans 

tidigare år. Även vad gäller yrkeslärare förväntas rekryteringsbehovet bli stort i förhållande till 

dagens lärarkår. 

Det totala behovet av personal i skolväsendet förväntas enligt Skolverkets lärarprognos på nationell 

nivå öka med cirka 40 000 heltidstjänster fram till 2031. 

 Med dagens nivå av antalet som påbörjar en lärarutbildning och nuvarande examensfrekvenser 

beräknas antalet examinerade lärare uppgå till totalt 145 000 lärare och förskollärare fram till 2031, 

vilket leder till en bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. 

Denna brist beror på flera olika faktorer. En central faktor är att en betydande andel utbildade lärare 

lämnar yrket för anställningar inom andra sektorer. Enligt en undersökning från SCB var arbetsmiljön 

(stress och arbetsbelastning) samt arbetsvillkor (lön och arbetstider) de huvudsakliga anledningarna 

till att lärare valt att byta karriär. Många lärare angav också att de helt enkelt ville vidare i karriären. 

(Skolverket, PM lärarförsörjning, 2018) 

Förvaltningens största yrkesgrupp är lärare. I Bildningsstaden uttrycks följande: 

”Kompetenta lärare 

Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter för lärare att utvecklas 

i sin profession genom såväl kollegialt lärande som vetenskapliga studier och attraktiva karriärvägar”. 

Vid den senaste mätningen (augusti 2018) var 95 % av förvaltningens lärare behöriga enligt 

skollagen. 

Kompetensförsörjningen är något som anses vara en av de största framtidsutmaningarna för våra 

skolor. Förvaltningen har identifierat området som en av fyra gemensamma utmaningar att arbeta 

fokuserat med inom de närmaste åren.  
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Åldersstrukturen för förvaltningens tillsvidareanställda lärare ser ut enligt följande: 

 

2.4.1. Lagförslag med inverkan på området kompetensförsörjning  
 Ett arbete pågår för lagstiftaren utifrån Slutbetänkandet “Med undervisningsskicklighet i centrum – 

ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)” med ett förslag om 

Professionsprogram för lärare. Slutbetänkandet som har lämnats till regeringen från Björn Åstrand 

bygger på att se till att legitimerade lärare och rektorer ges möjlighet att delta i sådan 

kompetensutveckling som bidrar till att öka yrkesskickligheten och kan ligga till grund för ett 

kompetenserkännande, detta genom systematisk fortbildning utifrån professionsprogrammet och 

nationella kompetensbeskrivningar. Enligt förslaget bör lagstiftaren titta närmare på att ställa krav på 

huvudmannen att inrätta karriärsteg för yrkesskickliga lärare, att huvudmannen ska sträva efter att 

för vissa arbetsuppgifter huvudsakligen använda lärare som erkänts ha en viss kompetens samt att 

huvudmannen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning. 

Professionsprogrammet kopplat till kompetensbeskrivningar och karriärsteg föreslås att utformas på 

ett sådant sätt att det motverkar det klassiska hierarkiska synsättet att se på begreppet karriär, utan 

att uppmuntra att värdesätta karriär som en kontinuerlig process där breddning, specialisering och 

fördjupning är en väg som är lika högt värderad som att gå vidare till exempelvis en chefsbefattning.  

Förvaltningens bedömning är att noggrant följa utvecklingen av de lagförslag som är på gång då de 

kan komma att påverka processer inom områdena kompetensförsörjning och rekrytering, 

kompetensutveckling men också hur huvudmannen organiserar medarbetare i verksamheten. 

2.5. Ekonomiska förutsättningar, Ramar 2020 

2.5.1. Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår i sin ekonomirapport under våren 2019 att den starka 

svenska konjunkturen mattas av och går mot sitt slut. Landets BNP-tillväxt bedöms falla från 2,4 

procent 2018 till 1,4 procent under 2019 och 2020. Skatteunderlagstillväxten kommer också att 

mattas av, från att ha legat på 3,8 % tillväxt under 2018 förväntas den hamna på mer beskedliga 3,2 

% under 2019 och falla ytterligare något under 2020. 

SKL visar samtidigt att det demografiska trycket kommer vara fortsatt högt på landets kommuner. 

Välfärden har stora utmaningar att hantera på grund av en åldrande befolkning och ökning av barn- 

och ungdomskullarna. 
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Detta pekar på att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför kommande utmaningar.  Det 

kommer vara viktigare än någonsin att långsiktigt planera för en god ekonomisk hushållning och en 

verksamhet i ekonomisk balans. Under utmanande tider blir det även än viktigare med 

budgetprocessen och en noggrann, systematisk budgetuppföljning.  

Vissa delar av verksamheten är statsbidragsfinansierad, framförallt inom språkintroduktionen för 

nyanlända och inom Vuxenutbildningen. Dessa riktade bidrag bör hanteras som osäkra intäkter, de 

kan tillkomma med kort varsel och de kan dras undan med kort varsel, vilket vi sett de senaste åren. 

Detta pekar på vikten av noggrann ekonomisk uppföljning av dessa medel och att den verksamhet 

som görs med denna finansiering hanteras på ett sådant sätt att den snabbt kan anpassas efter 

förändrade förutsättningar. 

2.5.2. Budgetram för 2020 
Den ingående budgetramen från 2019 är 526,9 mnkr. 

De procentsatser som används för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2020 är 2,7 % för 

personalkostnader och 1,8 % för övriga kostnader. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga enheter 

med 12,7 mnkr. 

Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gruppen 16 – 18 åringar är för budgetåret en 

ökning på 2,37 % (2,45 %). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 75 % av 

denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 6,8 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige gäller effektiviseringskrav även i år på 0,5 %, vilket sänker 

budgetramen med 2,7 mnkr. 

Budgetram för 2020 blir med ovan beskrivna förändringar 543,8 mnkr. 

2.5.3. Budgetdisponeringar 2020 
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall 1 % av tilldelad ram, motsvarande 5,4 mnkr, avsättas till i en 

central buffert för oförutsedda händelser. 

Uppräkningen för löne- och kostnadsökningar tillfaller samtliga verksamheter och volymjusteringen 

för befolkningsunderlaget tillfaller gymnasieskolan.  

Förväntade löneökningar kommer i budget 2020 beräknas med 2,8 % för samtliga personalkategorier 

från och med april 2020 (månadslön räknas upp med 2,8% * 9/12 = 2,1%) och personalomkostnads-

pålägget beräknas till 40,80 % (39,80%). Det ger en kalkylerad kostnadsökning på ca 4 mnkr. 

2.5.4. Ekonomiska planeringsförutsättningar 
I budget 2012 beslutades att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall erbjuda alla 

gymnasieprogram och inriktningar, utom naturbruk. Detta medför att både fasta resurser som 

lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal, läggs på att driva vissa utbildningar med 

förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade programmen är denna trend särskilt tydlig. 

Preliminära antagningsuppgifter inför start av läsåret 2019/2020, pekar på att det kommer uppstå en 

kö på drygt 130 ungdomar till samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet. 

Däremot kommer det finnas omkring 220 lediga platser till flera olika program, framförallt de 

yrkesinriktade. 

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ett intensifierat arbete med ökad 

ambitionsnivå kommer medföra resursbehov, när de individer som ingår i ansvaret kommer till 

skolan.  
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Flyktingersättningen minskar kraftigt, vilket medför att de elever som finansierats av dessa bidrag nu 

ska finansieras av ram. Detta påverkar språkintroduktionen på gymnasiet och sfi inom 

Vuxenutbildningen. 

Anhöriginvandringen som fortsätter efter flyktingvågen innebär att kategorin “övriga invandrare” 

kommer att öka. Sfi för dessa finansieras av den kommunala ramen, utan externfinansiering. 

Det har kommit signaler från Skolverket gällande att yrkesutbildningen inom Vuxenutbildningen 

kommer bli rättighetslagstiftad.  Vi har också fått signaler om att Arbetsförmedlingen kommer kunna 

anvisa personer att läsa kurser inom Vuxenutbildningen. Den lågkonjunktur som SKL prognostiserar 

kommer medföra ett ökat tryck på Vuxenutbildningen. Sammantaget visar detta att trycket på 

Vuxenutbildningen kommer att öka. 

2.5.5. Behov av medel utöver ram 
Många av de elever som inte antas till sitt förstahandsval i Borås Stads gymnasieskolor kommer att 

välja en fristående skola vilket påverkar kostnaderna i budgeten för köpta - sålda platser. Vi ser en 

försiktig trend att eleverna som söker sig till Borås från grannkommunerna minskar något i antal, 

vilket påverkar intäkten i denna budget. Prognosen för 2019 visar på ett utfall på 12 mnkr över 

budget här och nivån för år 2020 bedöms vara lika. Om motsvarande belopp skall hanteras genom 

besparingsåtgärder på gymnasieskolorna kommer detta få stora konsekvenser för undervisningen. 

Skolskjutskostnaden har skjutit i höjden i och med beslutet att alla elever i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får busskort under terminerna. Prognosen för 2019 visar ett utfall på 4 mnkr över 

budget och nivån för år 2020 bedöms vara lika. 

Västtrafik har hittills fakturerat skolbusskorten med halvårsvis fördröjning, men uppger att de under 

år 2020 kommer ändra sitt system för skolbusskort och det medför en ny faktureringsperiodicitet. 

Månadsfakturering kommer införas, samtidigt som fakturorna avseende hösten 2019 kommer under 

början av år 2020. Detta ger en engångseffekt på ett budgetår på ca 12 mnkr. 

Ett framgångsrikt arbete med KAA kommer innebära en ökning av elever till gymnasieskolan. Dessa 

elever kommer kräva ytterligare resurser.  Ett positivt scenario som innebär att 30 av dessa individer 

börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr under 2020, baserat på en genomsnittlig 

programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett framgångsrikt arbete här kräva en nivåhöjning 

av ramen göras med 3 mnkr per år under en tioårsperiod. 

Sammantaget visar ovanstående följande behov för budgetåret 2020, utöver budgeterad ram: 

 Köpta - sålda platser, ökat behov på 12 mnkr. 

 Skolskjuts, ökat behov på 4 mnkr. 

 Elever som nu är i KAA-registret startar skolan, ökat behov på 3 mnkr.  

 

 Ändrad faktureringsperiodicitet för skolbusskort, ettårseffekt 12 mnkr. 

Ovanstående innebär en total ökning av ram för 2020 med 19 mnkr och en engångseffekt på 12 mnkr 

för skolbusskorten. 

  



   
 

  17 av 27 

 

2.6. Befolkningsutveckling, antagningsstatistik, tillgång till utbildning 
 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 

markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 

(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 

som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 

stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 

för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 

prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 

av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019 - 2021. Prognosen 

visar också att elevantalet mellan åren 2021 - 2025 kommer öka i högre takt per år. 

Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 

flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 

detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 

uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 

Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 

inflyttade till Borås mars 2019. 

Befolkningsprognosen påverkar behovet av platser på våra skolor och den visar att utifrån nuläget 

kommer det behövas ytterligare 1000 – 1100 elevplatser till år 2025. 

2.6.1. Antagningsstatistik – val 1 
En kartläggning över hur många procent av eleverna som antagits på sitt förstahandsval till Borås 

Stads kommunala gymnasieskolor med hemkommun i Sjuhärad visar att det 2016 var 84,1 procent av 

eleverna som var antagna på val 1 den 15 september. För 2017 var det 85 procent och för 2018 var 

det 82 procent. Kartläggningen är gjord på nationella program och efter avslutad reservantagning. 

Det är rimligt att anta att resultatet är högre efter avslutad reservantagning än efter slutlig antagning 
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och att eleverna med hjälp av omval och efter att en viss andel elever tackat nej till erbjudna platser 

kunnat erbjudas högre val i reservantagningarna i augusti/september. Nedanstående diagram visar 

med motsvarande siffror för åren 2011–2018 att antalet elever som är antagna på sitt förstahandsval 

har sjunkit. 

 

Slutsatser utifrån detta är att antalet platser under de senaste 5 åren inte har utökats i samma takt 

som efterfrågan har ökat. Konkurrensen om utbildningsplatser på de mest populära programmen 

och till Introduktionsprogrammet kommer att öka i takt med att elevkullarna blir större. Inför läsåret 

2019/20 utökas antalet platser på några av de mest sökta programmen, men ytterligare utökningar 

av platser kommer att krävas för att möta det framtida behovet.  

2.6.2. Trender när det gäller ungdomars preferenser (yrkes – högskoleförberedande) 
Enligt Skolverket går 352 300 elever i gymnasieskolan i riket läsåret 2018/19. Det är 4 400 fler elever 

jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever 

ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 

2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än 

föregående år (4 %). På yrkesprogrammen går det motsvarande 99 200 elever, ungefär 4 400 fler än 

förra året (5 %). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets 

prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 

elever. 

2.6.3. Antagningsstatistik, dimensionering 
Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever likvärdiga 

förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan.  

I diagram och tabeller nedan visas statistik över antal sökande i förhållande till antal platser per 

program (mars 2019). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens bedömning är att 

dimensioneringen av antal platser på samtliga program behöver ses över i syfte att utöka/dra ner på 

platser där det finns behov av det. Det finns idag program som under en längre tidsperiod inte fyllt 

utbildningsplatserna samtidigt som det finns andra program där meritvärdena skjutit i höjden som en 

följd av hård konkurrens om platserna. En konsekvens av detta är att elever med låga meritvärden, 

som gjort sig behöriga till ett nationellt program, inte kommer in på något av de val de önskat. 
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Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

Diagram: Statistik över högskoleförberedande program, mars 2019: 

 

 

Elever som saknar behörighet till ett nationellt program hänvisas till någon av inriktningarna på 

Introduktionsprogrammet (IM/IMPRO). Utvecklingen av elevernas (med hemkommun Borås) 

behörighet från de tre senaste åren baseras på de elever som gjort en ansökan till gymnasieskolan 

för respektive år. Där ses en ökning av antalet elever som blev behöriga till IMPRO utifrån 
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blev 146 behöriga till IMPRO utifrån sina slutbetyg. Diagrammet nedan visar antalet IMPRO-platser i 

förhållande till antal elever som är behöriga till en IMPRO-plats. Av diagrammet framgår att antalet 

platser inte matchar det faktiska behovet av platser.  
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GYSÄR och VUX har också ökande antal elever men bedöms i nuläget ha de förutsättningar som är 

nödvändiga för att matcha antalet platser utifrån de behov som finns.  

2.7. Måluppfyllelse 

2.7.1. Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 

gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 93 %. Andelen elever med examen från högskoleförberedande 

program var 93,8 % och för yrkesprogram var motsvarande andel 91,9 %. 

2.7.2. Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor läsåret 2017/18 var 

totalt 14,4 vilket jämfört med föregående års resultat var något högre. Genomsnittlig betygspoäng 

för elever på högskoleförberedande program var 14,7 och motsvarande för yrkesprogram var 13,8.  

2.7.3. Gymnasiesärskolan 
Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever 

ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år. 

2.7.4. Introduktionsprogrammet 
Målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen efter 1 års studier ska gå vidare till ett 

nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning - läsåret 2017/2018 gjorde 82 

% av eleverna det. 

2.7.5. Vuxenutbildning 
Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt att 

framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar till att 

de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 

sina studier i förtid. 

2.8. Lokaler, utbyggnadsmöjligheter 
En plan för hur gymnasieskolans program ska organiseras behöver tas fram. Nedan beskrivs bara 

kortfattat vilken kapacitet som kan komma att realiseras på varje skola. Hänsyn bör tas till vilka 
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program som vinner på att lokaliseras ihop och var de kan omlokaliseras utan att det medför för 

stora ombyggnadskostnader. 

Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare ca 300 elever. Ytor har frigjorts sedan vuxenutbildningen har 

lämnat skolan och dessa kan med mindre anpassningar användas. En förstudie pågår för inbyggnad 

av innergård utanför nuvarande bibliotek. För att klara det nya NA-programmet ska även 3 nya salar 

byggas om för kemi, fysik och biologi. Det finns även tankar om att flytta gymnasiesärskolans 

individuella program från Almås till Hulta Ängar vilket skulle göra att det blir en samlad verksamhet 

på ett ställe. Detta kräver mer utredning då det i dagsläget inte finns lediga lokaler i anslutning till 

befintliga lokaler på Hulta Ängar. 

På Bäckängsgymnasiet pågår en förstudie om nya lokaler och idrottshall. Om dessa planer går 

igenom kan skolan ta emot 180 elever till.  

Sven Eriksonsgymnasiet kan ta emot 90 elever till då lokalerna för TME blir lediga och ombyggda för 

skolans ändamål. 

Viskastrandsgymnasiet kan ta emot 150 fler elever i befintliga lokaler. Med ytterligare en förhyrning 

på Viared kan man öka antalet elever med ytterligare 30 - 50. Det finns ledig lokal i anslutning till 

nuvarande verksamhet. 

Kyllaredsgymnasiet kan öka med ca 150 elever, beroende på vilket program det gäller. 

Bergslenagymnasiet kan i nuvarande lokaler öka med ca 20 elever. 

Vuxenutbildningen kommer i augusti 2020 att samla hela verksamheten på 

Fabriksgatan/Bryggaregatan. Över tid finns ett fortsatt behov av att utöka lokalerna. 
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3. Verksamhetsutveckling 2020 (med utblick mot 2021–22)  
 

3.1. Gemensamma utvecklingsområden 
Varje verksamhet har i sina ledningsgrupper genomfört en analys av verksamhetens styrkor, 

utvecklingsområden, hot och möjlighet. Dessa analyser har därefter legat till grund för framtagande 

av förvaltningens gemensamma utvecklingsområden, vilka presenteras nedan. 

3.1.1. Framtidens lärande 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 

Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 

god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 

samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 

yrkesliv. 

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen bedrivs en verksamhet med hög kvalitet av 

kompetenta medarbetare. Det är en god och stabil grund, vilken ska byggas vidare på.  

 För att lyckas med skolans uppdrag behöver vi förstå hur morgondagens arbets- och 

utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som leder till framgång och behöver 

belysas, vad säger ledande forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

 I arbetet med Framtidens lärande har några områden lyfts fram som särskilt viktiga att prioritera och 

utveckla vidare: 

 Skolan i samhället 

 Framtidens arbetsmarknad 

 Organisationskultur 

 Digitalisering 

Rekommendationer och slutsatser för det fortsatta arbetet finns presenterade i sin helhet i i den 

rapport som tagits fram för det förvaltningsgemensamma utvecklingsområdet - Framtidens lärande. 

3.1.2. Främja integration 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 

syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 

utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag.  

Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 

skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 

tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Denna organisatoriska 

uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens alla fördelar. Allt för 

homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 

Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det skolans uppgift att skapa 

en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar. 

Det demografiska trycket kommer vara stort på gymnasieskolan, vilket innebär att förutom en 

översyn av programstrukturen, måste skolan dimensioneras för en elevökning på drygt 1000 elever 

till år 2025. I detta arbete är en justerad programstruktur och planeringen för en ny gymnasieskola 

avgörande för att främja integrationen i våra gymnasieskolor. 
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3.1.3. Kompetensförsörjning 
”Kompetenta lärare: Politiker, förvaltningschef och skolledare ska ansvara för att skapa möjligheter 

för lärare att utvecklas i sin profession genom såväl kollegialt lärande som genom vetenskapliga 

studier och attraktiva karriärvägar” (vision Bildningsstaden). 

Förvaltningen vill uppnå en stabil och långsiktig personalförsörjning - Attraktiv arbetsgivare som 

attraherar, behåller och utvecklar kompetent personal vid förvaltningens skolor i syfte att säkra 

kompetensförsörjningen och kvaliteten på verksamheten för förvaltningens elever/studerande.  

Målet är att säkra kompetensförsörjningen, minst 95 % legitimationsbehörighet och behörighet för 

lärarkategorier utan legitimationskrav 2025, samt säkra kompetensförsörjning med 100 % för övriga 

professioner i skolan 2025. 

Vårens arbete har fokuserat på att arbeta fram förslag till aktiviteter för att attrahera och rekrytera 

nya medarbetare. Fokus för höstens arbete blir att arbeta vidare med att behålla och utveckla 

medarbetare.  

Från 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan fastställas för förvaltningen. Arbetsgruppens arbete 

kommer att sammanfattas i den nya planen.  

3.1.4. Ökad måluppfyllelse 
Förvaltningen vill utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan i syfte att öka 

elevernas skolnärvaro så att måluppfyllelsen därigenom ökar. 

Förvaltningen vill också skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret 

genom att förebygga skolavbrott och skapa uppföljningsrutiner så att ungdomarna påbörjar en 

gymnasieutbildning eller får annan sysselsättning.  

För att öka måluppfyllelsen krävs att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna 

utvecklas. I nuläget ser elevhälsoarbetet på respektive skola olika ut och man har kommit olika långt 

med sina utvecklingsprocesser av elevhälsoarbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 

med eleverna på en skola innebär att alla professioner arbetar med eleverna och har ett salutogent 

förhållningssätt, dvs. arbetet börjar i klassrummet tillsammans med eleverna. Skolorna har kommit 

olika långt i sitt arbete men några gemensamma utvecklingsområden har dock identifierats. 

Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp inom Socialt Hållbart Borås tagit fram ett stort antal 

förslag till åtgärder. Det arbetet har resulterat i en överenskommelse mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen om att upprätta en gemensam plan för 

att främja närvaro och förebygga frånvaro och avbrott. Planen kommer att innehålla följande delar  

 En gemensam närvarorutin för de båda förvaltningarna, med stöd av det nya IT-systemet. 

 En gemensam plan för övergångar/överlämningar. 

 Stödjande struktur för tidiga insatser/åtgärder enligt metoden Plug-In. 

 Utveckla samverkan IFO, VGR och andra myndigheter. 

 Rutin för åtgärder vid avbrott (GVUF). 

  

3.2. Socialt hållbart Borås - Fullföljda studier   
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Borås Stad startat arbetet med ett socialt hållbart Borås. 

Arbetet är tvärsektoriellt mellan de nio förvaltningar som har primära uppdrag kopplat till barn och 

ungas utveckling. I arbetet med ett socialt hållbart Borås har en fördjupad analys av ungas 
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uppväxtvillkor genomförts. Därutöver har ett trettiotal förslag inom områdena familjecentrerat 

arbete och fullföljda studier tagits fram. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till dessa förslag i 

juni 2019. Såväl förvaltningens arbete med utvecklingsområdena som Borås stads arbete med 

fullföljda studier innehåller förslag om förstärkningar av det kommunala aktivitetsansvaret, åtgärder 

för att förstärka vägledningen till ungdomar, flexibel skolgång och skolstart, stärkta relationer och 

bemötande, minskad frånvaro, minskad segregation, samt att skapa en Community School. 

Elevhälsan har en central roll i detta arbete.  

Att förbättra ungas livsvillkor och skapa förutsättningar för att fler ska lyckas i skolan är inget arbete 

som kommer att ge snabba resultat. Arbetet kommer att kräva tvärsektoriellt samarbete, 

långsiktighet, uthållighet och modiga beslut av såväl nämnd som förvaltning. 

3.3. Bildningsstaden 2.0 
Skolans uppdrag är mer än bara det som uttrycks i de centrala kursinnehållen och kunskapskraven. 

Nu gällande styrdokument ger skolan i uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande, ge en 

god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I dagens 

samhälle betonas betydelsen av att utveckla egenskaper och kompetenser som krävs i ett kommande 

yrkesliv. Områden som är särskilt viktiga är förmåga att ta ansvar, samarbets- och 

problemlösningsförmåga samt förmåga att lära nytt och anpassa sig till nya situationer. Det goda 

lärandet är kopplat till elevens motivation och förförståelse och bildar en grund för vidare utveckling. 

För att lyckas med skolans uppdrag krävs förståelse för hur morgondagens arbets- och 

utbildningsmarknad kan komma att se ut. Vad gör vi idag som behöver belysas, vad säger ledande 

organisationer, forskare och samhällsexperter om den framtid som väntar oss?  

Skolans verksamhet ska ha ett tydligt fokus på grunduppdraget – att utveckla undervisningen och 

därmed skapa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En 

viktig faktor för att lyckas i arbetet är de värderingar som präglar organisationskulturen. En positiv 

organisationskultur och syn på skolans uppdrag är avgörande för verksamhetens framgång, resultat 

och inte minst medarbetarnas mående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i arbetet med att utarbeta förvaltningens 

kommande utvecklingsplan Bildningsstaden 2021 - 2026 definiera inriktningar, målsättningar och 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av undervisningen. 

Arbetet med att ta fram Bildningsstaden 2021 - 2026 kommer att starta under våren 2020. 

Utvecklingsplanen ska ta sin utgångspunkt i att alla elever vill och kan lära samt peka ut riktningen för 

utvecklingen av undervisningen och synen på skolans uppdrag. 

3.4. Gymnasieskolans dimensionering (utbyggnad)  
Vid införandet av Gy11 beslutade nämnden i Budget 2011:1 s 13:  

“Införa ny gymnasieskola med samtliga program och inriktningar, förutom Naturbruksprogrammet.” 

Beslutet medför att både fasta resurser som lokaler/inventarier och rörliga resurser som personal 

krävs för att driva vissa utbildningar med förhållandevis få elever. Inom de yrkesinriktade 

programmen är denna trend särskilt tydlig. En konsekvens av detta är att det blir en ekonomisk 

utmaning att öka organisationen på de program som har högt söktryck, samtidigt som förvaltningen 

ska driva utbildningar med få elever. 

Nämnden ska vid sammanträdet i september besluta om ny antagningsorganisation inför läsåret 

2020/21.  Gymnasiecheferna föreslår följande förändringar med utgångspunkt i förvaltningens 
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gemensamma utvecklingsområden och andra organisatoriska förutsättningar (ekonomi, personal, 

lokaler, samverkansvinster): 

Almåsgymnasiet 

 Utökning med Naturprogrammet med inriktning medicin kombinerat med Vård- och omsorg 

(90 platser fullt utbyggt) 

 Utökning med Ekonomiprogrammet, kombinerat med handel och administration (tidigast 

2021) 

 Utökning med Samhällsprogrammet, kombinerat med Barn- och fritid, inriktning pedagogik 

(tidigast 2021). 

Bergslenagymnasiet 

 Utökning av ytterligare två klasser är möjligt. 

 Flytt av Individuella programmet från Almåsgymnasiet till Hulta Ängar, så att hela 

programmet lokaliseras här (förutsätter mindre lokalutökningar). 

Bäckängsgymnasiet 

 Utökning av Samhällsprogrammet med ökning 30 platser. 

Sven Eriksongymnasiet 

 Utökning av Ekonomiprogrammet med ytterligare 60 elever. 

Viskastrandsgymnasiet 

 Utökning på Samhällsprogrammet kombinerat med media (180 platser totalt) 

 Utökning på Teknikprogrammet kombinerat med byggnadsingenjör / elingenjör (90 platser 

totalt) 

 Utökning på Introduktionsprogrammet med yrkesprofilerna (från 30 till 50 platser) 

 Pausa Estetprogrammet (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 30). 

 Pausa Hantverk textil/design (60 platser totalt, jämfört med faktiskt elevantal på 13). 

Kyllaredsgymnasiet 

Förvaltningen kommer på mötet den 11 juni att presentera ett diskussionsunderlag med några olika 

scenarier för programstrukturer på Kyllared. 

3.5. Kompetensförsörjningsplan   
Med den strategiska kompetensförsörjningen menar förvaltningen, en gemensam process för att 

fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 

behov/kvalitet.  

För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder är 

det viktigt att vi har ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning.  

ARUBA-modellen. (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Mot bakgrund av 

åldersstruktur bedömer förvaltningen i ett inledande skede att det främsta fokuset bör vara på att 

utveckla och behålla. Dock behöver även strategier för att attrahera och rekrytera också stärkas för 

att säkerställa att vi har rätt kompetens för rätt ändamål. Analys om läget i förvaltningen och 

planerade åtgärder samlas i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Nuvarande plan är beslutad 

för perioden 2017 - 2019. Det gemensamma utvecklingsarbetet i förvaltningen ska mynna ut i en 

reviderad kompetensförsörjningsplan för perioden 2020 - 2023. 
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3.6. Ekonomisk resursfördelning kopplat till verksamhetsutveckling  
Gymnasieskolan 

I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som är fördelad med 

riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och specialdestinerade medel. Fördelningen 

mellan de destinerade medlen och den del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % 

direktdestinerad och 70 % programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 

oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever för höstterminen 

och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med särskilda behov och 

socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa incitament till verksamhetsutveckling behöver resursfördelningsmodellen uppdateras 

till att det blir en elevpeng i stället för ett årsanslag. En elevpeng som baseras på två 

elevtalsavläsningar per år. Dessutom behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med 

särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtal, med 

avläsningar två gånger per år. En ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin 

utgångspunkt i riksprislistan. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, vara baserad på 

skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara tillämpbar såväl på de kommunala som 

de fristående skolorna och den ska kunna tåla förändringar över tid utan att kräva grundläggande 

förändringar. 

Ett annat mått på en bra resursfördelningsmodell kan sägas vara hur väl den förstås av verksamheten 

vilket visar på vikten av att den är enkel och upplevs som rättvis i den bemärkelsen att den är 

begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever. 

Gymnasiesärskolan 

I dag tilldelas gymnasiesärskolan ett anslag som baseras på elevtal och historisk budgettilldelning 

uppräknad med kostnads- och löneökningskompensationen. För att budgettilldelningen skall ha en 

tydlig koppling till elevernas förutsättningar och behov behöver resursfördelningen ses över och 

anpassas utifrån elev- och verksamhetsperspektivet. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten tilldelas ett anslag baserat på tidigare budgettilldelning, vilket räknats upp år från år 

med kostnads- och löneökningskompensationen. Det finns ett behov av att se över 

Vuxenutbildningens kostnadsstruktur och utveckla resurstilldelningsmodell utifrån ett elev- och 

verksamhetsperspektiv. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en grundverksamhet av hög kvalitet. De elever som 

genomför hela sin utbildning har mycket goda resultat i ett nationellt perspektiv. Några av de 

utmaningar som förvaltningen ser är att det finns 400 ungdomar i gymnasieåldern som varken 

arbetar eller studerar. Med den ökade ambitionen att fler elever ska genomföra en 

gymnasieutbildning så blir det en utmaning att bibehålla nuvarande goda resultat. En annan 

utmaning är att en stor andel elever inte blir erbjudna plats enligt sitt förstahandsval. En viktig 

konsekvens blir att dessa elever i högre grad avbryter sina studier. En strategi för att hantera dessa 

utmaningar är att genomföra nedanstående åtgärder, vilka har sin utgångspunkt i de fyra 

gemensamma utvecklingsområdena. 

Framtidens lärande 

 Utveckla kommunikationen med näringsliv, högskola och samhälle i syfte att stärka bilden av 

skolan. 

 Utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning/ karriärvägledning. 

 Ta fram en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till bildningsstaden 2.0. 

Främja integration 

 I samverkan med nämnden ta fram ett förslag till ny programstruktur.  

 Påbörja planeringen av en ny gymnasieskola. 

Kompetensförsörjning 

 Genomföra aktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera rätt kompetens till förvaltningen. 

Ökad måluppfyllelse 

 I samverkan med grundskoleförvaltningen ska en gemensam plan för att främja skolnärvaro, 

förebygga frånvaro och skolavbrott. 

Ytterligare en utmaning är befolkningsutvecklingen. Förvaltningen bedömer att behovet av 

utbildningsplatser i Borås Stads kommunala gymnasieskolor kommer att öka med minst 1000 elever 

fram till 2027. Denna utbyggnad bör ske med beaktande av de gemensamma utvecklingsområdena.  

Utifrån ovanstående slutsatser ger förvaltningen följande rekommendationer: 

 Nämnden prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer i 

syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de prioriterade 

utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

 Nämnden ger förvaltningen i Budget 2020 i uppdrag att genomföra förslag till åtgärder inom 

de gemensamma utvecklingsområdena (enligt ovanstående punkter). 

 Nämnden prioriterar ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att 

frigöra resurser för att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck. 

 Nämnden bör i sin styrning och ledning av förvaltningen beakta Kommunstyrelsens beslut 

om Tillitsbaserad styrning, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa 

ett handlingsutrymme för förvaltning/profession. 
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Uppdragsbeskrivning, syfte 
Förvaltningen vill uppnå en programstruktur som främjar inkludering i Borås stads gymnasieskolor, i 
syfte att skapa en stark organisation som ger alla elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin 
utbildning och lyckas i skolan, samt som främjar arbetet med skolans demokratiska uppdrag. 

Metod 
I arbetet har följande kompetenser bidragit: förvaltningens verksamhetschefer, antagningsenheten 
och ekonomifunktionen. 

Kartläggningen av nuläget har avgränsats till Borås Stads gymnasieelever och statistiken är hämtad 
från nationella databaser (kön, föräldrars utbildningsnivå och bakgrund) och befolkningsunderlaget 
till gymnasieskolorna. 

Forskningsreferenser är hämtade från erkända källor och hänvisningar görs till ett urval citat som är 
av relevans för arbetet. 

Förslagen kring skolstrukturen och programstrukturen på Borås Stads gymnasieskolor är gjord i work-
shop-liknande arbetsform tillsammans med verksamhetscheferna för gymnasieskolorna. 
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Nulägesanalys 
I rapporten: Fullföljda studier - Förebygga skolavbrott och Uppsökande verksamhet 16-19 år, skriver 
författarna följande om skolstrukturen i Borås: 

”Fördelningen av gymnasieprogram mellan de olika gymnasieskolorna i Borås är sådan att 
yrkesprogrammen huvudsakligen är förlagda till Viskastrandsgymnasiet samt Almåsgymnasiet, de 
högskoleförberedande programmen till Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet och 
introduktionsprogrammen till Björkängsgymnasiet. Språkintroduktionsprogrammet finns förvisso på 
samtliga skolor men i övrigt är avvikelserna från den nyss gjorda beskrivningen få. Denna uppdelning 
innebär också att Borås har en ”pojkskola” i form av Viskastrandsgymnasiet, en ”flickskola” i form av 
Almåsgymnasiet och en skola med enbart elever som inte klarat grundskolan och elever som är 
nyanlända.  

Det är en uppdelning av elever som knappast någon i Borås Stad kan vara vare sig nöjd med eller stolt 
över och arbetet med att luckra upp strukturen har också påbörjats. Behovet av ytterligare en 
gymnasieskola är fastställt och utredning pågår just nu hur en sådan utökning av den gymnasiala 
organisationen bäst ska genomföras. Om inte förr så i samband med detta bör givetvis fördelningen 
av program mellan skolorna ses över så att yrkesprogram, högskoleförberedande program och 
introduktionsprogram återfinns på varje skola. Som en direkt följd av detta får skolorna en mer 
heterogen elevgrupp såväl sett till kön som till etnisk bakgrund och studiemotivation.” 

Forskning visar att en blandad elevsammansättning utifrån socioekonomisk bakgrund, kön, kulturell 
mångfald ger de bästa förutsättningarna till skolframgång på både kort och lång sikt för alla elever. 
UNESCO uppmanar skolan att ta ansvar för att skapa solidaritet och förståelse mellan elever och 
motverka en uppdelning och kategorisering av unga. Dagens programstruktur på Borås Stads 
gymnasieskolor ger inte dessa förutsättningar.  

Så som skolstrukturen i Borås ser ut i dag tenderar elevernas socioekonomiska bakgrund att bli alltför 
homogen på respektive skola (se statistik baserad på föräldrars utbildningsnivå, etnisk bakgrund och 
geografisk fördelning av bostadsområde) och det leder inte till kompensatoriska lärmiljöer där elever 
utmanas i att lyckas, utan riskerar att cementera fördomar och negativa självbilder.  

Förutom en segregerad skolstruktur visar statistik över tid att ca 10 % av målgruppen (ungdomar 
mellan 16-19 år) befinner sig utanför skolsystemet. Det är oerhört viktigt att skolan möter dessa 
ungdomar så även de får tillgång till utbildning.  

Skolornas lokalmässiga dimensionering och utformning kan möjliggöra en förändrad programstruktur 
inom gymnasieskolan. De program som kräver specialanpassade lokaler har tillgång till sådana i dag. 
På de flesta av gymnasieskolorna i dag finns möjlighet för ytterligare lokalmässiga effektiviseringar 
för att kunna ta emot fler elever.  
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Nulägesanalys – statistik över elevsammansättning i Borås Stads gymnasieskolor 
 

  
Figur 1 Andel flickor (källa: SIRI lå 18/19) Figur 2 Andel med utländsk bakgrund (källa: SIRI lå 18/19) 

Två av skolorna har en tydlig dominans av flickor, Almåsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. En av 
skolorna, Viskastrandsgymnasiet utmärker sig med en hög dominans av pojkar. På Björkängs-
gymnasiet är elever med utländsk bakgrund i majoritet, vilket förklaras av att skolan är organiserad 
för språkintroduktionen. 

  

Figur 3 Andel med högutbildade föräldrar (källa: SIRI lå 18/19) Figur 4 Andel boråsare (källa IST Extens, VT-19) 

Två av skolorna har en betydligt högre andel av elever med högutbildade föräldrar; Sven 
Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Två av skolorna har en högre andel elever som inte 
kommer från Borås; Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Det finns ingen statistik över 
boråsare på Björkängsgymnasiet eftersom de inte erbjuder nationella program som är sökbara för 
elever från andra kommuner.  
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Figur 5 Meritvärde IN, antagning för HT-18 (källa IST Exens) Figur 6 Meritvärde UT, avslutade VT-18 (källa IST Exens) 

Högsta meritvärdet finns på de program som erbjuds på Bäckängsgymnasiet. Samma skola har den 
andel elever med högst meritvärde vid examen. Skillnaden mellan meritvärdet vid ansökning och 
meritvärdet vid examen är relativt utjämnad mellan gymnasieskolorna. Björkängsgymnasiet 
meritvärde ut är inte jämförbar med de andra gymnasieskolorna eftersom det inte genomförs 
gymnasieexamen här.  

 

 

Figur 7 Antal avbrott, ej SPRINT (källa: samordnare BJ) 

Två av gymnasieskolorna har högre andel avbrott; Almåsgymnasiet och Björkängsgymnasiet. 

Antagningsorganisationen 
I följande diagram som redovisas förstahandsmottagna elever inom Sjuhärad som söker till Borås 
Stads kommunala gymnasieskolor. Statistiken för åren 2016 redovisas från den 15 september. För 
2019 redovisas statistik efter ansökningsperiodens stängning i februari men är uppdaterad med antal 
platser utifrån Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens beslut om förändring av antagnings-
organisationen 26 mars 2019. 
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Statistik över yrkesprogram 2016 

 

2016 visas ett högt söktryck till Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och 
transportprogrammet och El- och energiprogrammet. Hantverksprogrammet med inriktningarna 
Stylist och Frisör hade ett högt söktryck under 2016 

Statistik över högskoleförberedande program 2016 

 

2016 var söktrycket högst för Samhällsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. 
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Statistik över yrkesprogram (inkl. lärling) 2019, testkörning i mars 

 

Fram till i februari 2019 ses ett lägre söktryck än tidigare år på Hantverksprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och det Industritekniska programmet.  

Hotell- och turismprogrammet visar samma nedåtgående trend som för 2017-2018 med lägre antal 
sökande. 

Statistik över högskoleförberedande program 2019, testkörning i mars 

 

Fram till i februari 2019 ses samma trend som tidigare år att Samhällsprogrammet är det mest sökta 
programmet.  

2018 var intresset för Naturvetenskapsprogrammet högre än för Ekonomiprogrammet, men i 
diagrammet ovan visas att detta har skiftat för 2019. Teknikprogrammet är det fjärde mest sökta 
programmet. Söktrycket är lägre för det Estetiska programmet inom samtliga inriktningar bland de 
högskoleförberedande programmen. 
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Sammanfattningsvis visar jämförelsen av statistiken för 2016 – 2019 att söktrycket för framförallt 
Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har varit högre 
samtliga år än antalet platser som de kommunala gymnasieskolorna har organiserat.  

Programmen där antalet platser är fler än antalet sökande är Hantverksprogrammet, Industritekniska 
programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, det Estetiska programmet samt det 
Humanistiska programmet. 

 

Befolkningsunderlaget till gymnasieskolan 

 

Diagrammet utgår från nuläget med alla elever i Borås Stads gymnasieskolor våren 2019. Den 
markanta ökningen i blå linje i diagrammet, mellan nuvarande elevkull och kommande elevkull 
(skillnad mellan nuläget – befolkningsprognosen) förklaras av de individer i befolkningsunderlaget 
som inte går i gymnasieskolan, det vill säga de som antas finnas i registret för det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Den prognosticerade befolkningsökningen för 16-åringar är hämtad dels från Borås Stads 
stadsledningskansli (blå streckad linje) och dels från samverkanskommunernas befolkningsprognoser 
för åldersgruppen (regional samverkan, orange streckad linje). Samverkanskommunernas 
prognosticerade elevantal i Borås stads gymnasieskolor är beräknat på historiskt faktum att ca 25 % 
av deras ungdomar väljer gymnasieskolor i Borås. 

Utifrån befolkningsprognosen kommer elevantalet att öka något mellan åren 2019-2021. Prognosen 
visar också att elevantalet mellan åren 2021-2025 kommer öka i högre takt per år. 
Befolkningsprognosen innehåller in- och utflyttningar, födda och döda. Prognosen räknar inte in 
flyktingar/asylsökande förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i kommunen. Anledningen till 
detta är att gruppen flyktingar/asylsökande är osäkra kommuninvånare eftersom alla inte får 
uppehållstillstånd eller stannar kvar i kommunen efter att de eventuellt fått uppehållstillstånd. 
Boråsregionens etableringscenter (BREC) bedömer att det är cirka 10 nyanlända elever som är 
inflyttade till Borås mars 2019. 

3378

3914 4012 4133 4299 4465 4608

1074 982 985 1012 1048 1062 1076

4452
4896 4997 5145 5347 5527 5684

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

NU: 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2022-2024 2023-2025

Elever: Nuläge och befolkningsprognos årskullar till år 2025

Boråsare Reg samv TOTALT



8 
 

Sammantaget visar prognosen för elevunderlaget att det kommer finnas ett behov av drygt 1200 
ytterligare elevplatser i Borås Stads gymnasieskolor till år 2025. 

Omvärldsanalys – vad säger forskningen? 
För en hållbar social samhällsutveckling är det viktigt med en målmedveten inkluderande strategi i 
utformandet av skolmiljöer. Progressiva insatser är nödvändiga för en optimal elevsammansättning i 
Borås Stads gymnasieskolor. Utan ett målmedvetet strategiskt förhållningssätt kan segregation 
mellan skolor uppstå utifrån olika faktorer, så som kön, etnicitet, utbildningarnas status, föräldrarnas 
utbildningsbakgrund, osv. Segregation kan i förlängningen leda till minskad social sammanhållning i 
det framväxande mångkulturella samhället, med minskad tolerans, solidaritet och ökade spänningar 
mellan olika grupper. (Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan, Nihad Bunar 2015). 
Strävan efter integrerade skolmiljöer är därmed en förutsättning för en framtida hållbar 
samhällsstruktur i Borås Stad. 

OECD säger att investeringar i utbildningen för barn och ungdomar och ett allt mer inkluderande 
utbildningssystem är troligen en mer effektiv användning av resurserna än kortsiktiga initiativ som 
utformats för att överbrygga klyftor eller stödja olika marginaliserade grupper. (OECD, rapport nr 194 
s 54) 

I Välja yrke (SOU 2015:97, s 94) konstaterar utredarna att gymnasievalet är till stor del en fråga om 
identitetsskapande och grupptillhörighet. Eleven väljer ofta en skola där övriga elever förväntas ha 
samma bakgrund, ambitioner och intressen. Gymnasievalet innebär en sortering av elever. Denna 
sortering visar på en stark tendens till att reproducera rådande samhällsstrukturer, där föräldrarnas 
utbildningsbakgrund är den faktor som har störst betydelse för elevens gymnasieval. Elever med 
föräldrar som har högre utbildning väljer i hög grad studieförberedande program, medan elever med 
föräldrar som har högst gymnasieutbildning väljer i högre grad yrkesutbildningar. 

Av samtliga studerande i gymnasieskolan väljer knappt 30 % en yrkesutbildning. Det verkar finnas en 
norm att eleverna helst ska välja en högskoleförberedande utbildning. Enligt en undersökning som 
Välja yrke hänvisar till har niondeklassare en nedvärderande syn på yrkesutbildning och uttrycker att 
finns en tydlig statusskillnad mellan utbildningarna, där yrkesutbildningar förknippas med låg status. 
Tänkbara anledningar till detta enligt författarna kan vara att många yrken är okända för unga elever 
och kunskapen om olika alternativen är otillräckliga. Dessutom har synen på arbete och karriär 
förändrats och det för med sig att val av yrke sker senare i livet. Då elevens kunskapsnivå om 
alternativen är otillräcklig tenderar social bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, kön och etnicitet 
vara starka styrningsmekanismer i samband med gymnasievalet. 

Undersökningar visar att elever på yrkesprogram har ofta goda kunskaper om högskoleförberedande 
programmen. Däremot är kunskapen om yrkesprogrammen bland elever på högskoleförberedande 
program låg. Dessa elever fokuserar på skillnader mellan olika högskoleförberedande utbildningar 
och yrkesutbildning ses inte som ett alternativ.  

Elever med utländsk bakgrund – och i synnerhet flickor i den gruppen – söker högskoleförberedande 
utbildningar av något högre utsträckning än elever med svensk bakgrund. Av samtliga elever med 
utländsk bakgrund studerar drygt 70 % på högskoleförberedande utbildningar, medan motsvarande 
siffra för elever med svensk bakgrund är 64 %. Detta trots att elever med utländsk bakgrund har ofta 
lägre betyg och att högskoleförberedande utbildningar kräver ofta högre meritvärden vid antagning. 
Av denna grupp är det även en högre andel som väljer vidare utbildning i form av högskolestudier 
jämfört med andelen elever med svensk bakgrund.  
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Nationell statistik visar (Skolverket, Siri läsåret 18/19) att på högskoleförberedande utbildningar är 
det en högre andel elever som påbörjar sina studier på förstahandsvalet än på yrkesprogram, där 
många elever kommer in på en lägre valrang.  

Segregation visar sig även i flickors och pojkars val av utbildning, vilket även tenderar att befästa 
rådande föreställningar om könsroller och yrkesidentitet. Högskoleförberedande utbildningar är mer 
jämställda, medan de flesta yrkesutbildningarna präglas av könssegregering. Utredarna understryker 
att könsuppdelningen mellan de nationella programmen har varit beständig över tid och rådande 
normer är svåra att bryta, utifrån den yrkessocialisation som pågår inom branscher och på 
arbetsplatser (APL).  

OECD menar att det är viktigt att arbeta med en utveckling bort från kategoriseringar. Unesco 
konstaterar att inkluderande skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan 
samtliga elever. (Forskning för klassrummet. Skolverket 2014, s 53-54) 

Familjens socioekonomiska bakgrund påverkar inte enbart elevens gymnasieval, utan även elevens 
möjligheter till en lyckad skolgång. Elever vars föräldrar har en kortare utbildning eller låg inkomst 
byter oftare program eller avbryter sina studier än andra elever. Troliga orsaker är att eleven saknar 
ofta vuxna att diskutera sin framtid med har inte möjlighet att tillräckligt med stöttning hemifrån. 

I utredningen Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i skolan (Nihad Bunar, 2015) påpekar 
författaren att elever med lågutbildade föräldrar, nyanlända elever och elever som bor i 
bostadsområden med sämre strukturella förutsättningar har störst svårigheter med att klara av 
skolan. Trots alla intentioner om att skolan ska vara en start motvikt mot sociala skillnader och 
tydlighet kring skolans kompensatoriska uppdrag lyckas inte den svenska skolan kompensera för 
elevernas olika bakgrund och förutsättningar. 

Enligt Nihad Bunar (2015) har en skolas socioekonomiska sammansättning, via den så kallade 
kamrateffekten, stark influens på elevernas framgång och betyg. Störst påverkan finns framför allt på 
de lägst presterande eleverna. Elevsammansättningen på en skola påverkar ungdomarnas relationer, 
självuppfattning och förväntningar på sig själva. Ju mer framtidstro eleven har desto starkare och 
positivt påverkas studieresultatet. Brist på framtidstro leder oftast till en nedåtgående spiral. Den 
socioekonomiska segregationen som kan finnas på en skola överlappar oftast den etniska, vilket kan 
leda till stigmatisering och en förstärkt segregation.  

Ökade skillnader i elevsammansättning skolor emellan leder till segregation som kan ta sig uttryck i 
ökade skillnader i möjligheter att lära. Enligt professor Kajsa Yang Hanssen (Förändrade möjligheter 
att lära, 2019) leder segregationen till förändrad kamratdynamik, som påverkar lärandemiljön - vilket 
påverkar elevernas skolresultat. Skillnader i lärandemiljön påverkar även skolors möjlighet att 
rekrytera kompetent och behörig personal, vilket leder till ökade skillnader i skolornas pedagogiska 
resurser. Detta i sin tur påverkar elevernas studieresultat ytterligare.  
 
Både internationella och nationella forskningsresultat visar på att kamrateffekter har stor betydelse 
för elevers resultat och att dessa påverkar lärandet kraftfullt. Håkansson och Sundberg pekar i sin 
översikt i Forskning för klassrummet (Skolverket 2014, s 64) på att svagpresterande elever, och pojkar 
generellt, är extra känsliga för kamrateffekter. En liknande slutsats drar forskaren Krister Sund efter 
att ha tittat på svenska förhållanden, nämligen att de svagaste eleverna var de som gynnades mest 
av att befinna sig en god social miljö. För elever med höga resultat var inte kamrateffekterna lika 
betydande. Det har också visat sig att kamrateffekter är större för pojkar än för flickor.  
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OECD i sin rapport Nr 194 (20190201) påpekar att skolstrukturen bör främja integration. Mångfalden 
i skolan ska spegla mångfalden i samhället och arbetet med integration är viktigt för att komma till 
rätta med glappet elevgrupper emellan.  

Sammanfattande diskussion utifrån nuläge och omvärld 
Utifrån nulägesbeskrivningen kan man konstatera att det i Borås Stads gymnasieskolor finns en tydlig 
skillnad i socioekonomisk bakgrund och en tydlig könssegregering. Skolorna har organiserats med en 
tydlig uppdelning med yrkesprogram och högskoleförberedande program. De yrkesförberedande 
programmen har en högre andel elever från andra kommuner, jämfört med de högskole-
förberedande programmen. Elevernas preferenser visar sig i att de i högre utsträckning väljer 
högskoleförberedande program 

Denna organisatoriska uppdelning skapar i sig en sortering av elever som motverkar inkluderingens 
alla fördelar. Allt för homogent sammansatta elevgrupperingar motverkar den socialt hållbara 
samhällsutvecklingen. Forskning säger att skolan är byggd på demokratiska principer, därför är det 
skolans uppgift att skapa en god miljö för den mångfald som barn och unga representerar.  

Det politiska uppdraget att i Borås Stads gymnasieskolor erbjuda alla nationella program och 
inriktningar (utom naturbruk) har, tillsammans med elevernas val, har medfört att vissa program blir 
förhållandevis små, vilket är mycket resurskrävande. 

Beslutet i Borås Stad att elever som inte är behöriga till nationella program på gymnasiet skall läsa på 
en perifert belägen skola, går emot forskning och beprövad erfarenhet. Denna elevgrupp måste 
inkluderas på övriga gymnasieskolor i Borås Stad för att nyttja fördelarna med positiva 
kamrateffekter som forskningen visar främjar måluppfyllelsen. Utbildning kan förläggas perifert, om 
utbildningens innehåll kräver sådana lokalmässiga förutsättningar som inte kan tillgodoses av de 
centralt belägna gymnasieskolorna.  

Utifrån OECD ´s konstaterande att ”nyttan med en ökande inkludering, kopplad till andra 
prioriteringar som social rättvisa och ett sammanhållet samhälle, är långsiktig. Investeringar i 
utbildningen för barn och ungdomar och ett allt mer inkluderande utbildningssystem är troligen en 
mer effektiv användning av resurserna än kortsiktiga initiativ som utformats för att överbrygga 
klyftor eller stödja olika marginaliserade grupper. (Forskning för klassrummet. Skolverket 2014, s 54) 

 

Förändrad programstruktur – några olika scenarion 
 

Förslag kring gymnasieskolans nationella program 

Verksamhetscheferna inom förvällningen har i en workshop-liknande arbetsform kommit fram till 
följande förslag kring hur gymnasieskolans nationella program skulle kunna organiseras. 

• Ekonomiprogrammet, inriktning juridik samverkar med samhällsprogrammet. 
• Ekonomiprogrammet, inriktning redovisning samverkar med handels- och 

administrationsprogrammet. 
• Handel- och administrationsprogrammet samverkar med ekonomiprogrammet, inriktning 

juridik). 
• Hotell- och turismprogrammet samverkar med humanistiska programmet, inriktning språk. 
• Vård- och omsorgsprogrammet samverkar med naturprogrammet, inriktning medicin. 
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• Teknikprogrammet samverkar med industritekniska programmet. 
• Teknikprogrammet samverkar med el- och energiprogrammet. 
• Teknikprogrammet samverkar med bygg- och anläggninsgprogrammet. 
• Teknikprogrammet inriktning design samverkar med hantverksprogrammet inriktning textil. 
• Samhällsprogrammet inriktning media samverkar med estetprogrammet. 

Bedömningarna är gjorda utifrån ett perspektiv som fokuserar på utbildningarnas innehåll och vad 
som anses vara praktiskt genomförbart. 

Det finns potential att Vuxenutbildningen genom intraprenad skulle kunna sälja betydligt mer 
utbildning av gymnasieskolan. 

Förslag kring gymnasieskolans individuella program (inklusive språkintroduktion) 

Eleverna på individuella programmet sprids på alla gymnasieskolorna. De elever som vill utbilda sig 
mot ett yrke organiseras på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet (lärlingsspår, yrkesspår mot 
industriprogrammet osv). De elever som vill ha en högskoleförberedande utbildning organiseras på 
Bäckängsgymnaset och Sven Eriksongymnasiet. 

För att möta de individers behov som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret måste det 
organiseras för en centralt belägen vägledning som kan ta emot dessa individer för vägledning och 
vidare guidning mot gymnasieprogrammen. Denna organisation innefattar också att det skapas 
möjligheter för en flexibel antagning för dessa individer, de skall inte behöva vänta upp till ett år för 
att kunna börja gymnasieskolan. 

En konsekvens om verksamheten organiseras enligt förslaget är att Kyllaredsgymnasiet inte kommer 
behövas, hyresavtalet bör sägas upp. 

Förslag kring stödverksamheten för elever med autismspektratillstånd 

Det bör organiseras enheter på gymnasieskolorna med kompetens för att möta dessa elevers behov, 
när de läser på de program som de antagits på. 

Förslag kring gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolans nationella program samlas som en enhet, på en gymnasieskola. 

Gymnasiesärskolans individuella program samlas som en enhet, på en annan gymnasieskola. 

För att skapa trygghet för elevgruppen behöver dessa klasser vara i en sammanhållen del på skolan. 

Kapacitetsökningar på befintliga gymnasieskolor 

Bedömningen är att följande gymnasieskolor har potential för kapacitetsökningar: 

• Viskastrandsgymnasiet kan ta emot ytterligare 250 elever. Kräver förhyrning av externa 
lokaler (förslag finns). 

• Bäckängsgymnaset kan ta emot ytterligare 180 elever. Förstudie för tillbyggnad pågår. 
• Almåsgymnasiet kan ta emot ytterligare 300 elever. Kräver mindre ombyggnad av de lokaler 

som Vuxenutbildningen tidigare nyttjade. 
• Sven Erikson kan ta emot ytterligare 90 elever i närtid. Kräver mindre ombyggnad i de lokaler 

där turistbyrån fanns. 

Sammantaget finns en kapacitetsökning för drygt 800 elever på befintliga gymnasieskolor.  
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Det finns ett akut behov att anpassa lokalerna på Hulta Ängar för gymnasiesärskolans individuella 
program. 

Behovet av ytterligare en gymnasieskola 

Elevprognosen visar på behovet av en ny gymnasieskola på sikt, utöver kapacitetsökningen på de 
befintliga skolorna. Detta skulle kunna realiseras inom 3 år, förutsatt att det finns lämpliga objekt att 
hyra. Lokalbehovet för 1000 elever bedöms ligga mellan 12 000 – 15 000 kvm, variationen beror på 
program, schemaläggning, lokalernas utformning osv. 

Det finns i dag inga tydliga alternativ med fastigheter i centralt läge, men LFF jobbar brett med 
frågan. Alternativet att bygga en helt ny fastighet för en gymnasieskola har låg sannolikhet på grund 
av brist på mark i lämpligt läge. 

Avslutande rekommendationer 
 

• Friskoleetableringar kan påverka söktryck till Borås Stads gymnasieskolor. Det finns ansökan 
från en fristående aktör på 540 elevplatser. 

• Framgångar med KAA kan öka söktrycket på gymnasieskolan. 

• Ungdomars preferens gällande yrkesutbildning – högskoleförberedande. Som det är nu 
skapar detta ett större söktryck på de skolor där de högskoleförberedande programmen 
finns och platserna på de yrkesinriktade skolorna fylls inte. 

• Värna skolornas attraktionskraft, för att inte tappa i söktrycket. 

• Våra befintliga skolors maxkapacitet efter anpassningar gör det möjligt att hantera 
elevökningen de närmaste åren. 

• Befolkningsprognosen på längre sikt visar en elevökning som inte kan hanteras med enbart 
den kapacitet som finns på befintliga gymnasieskolor. Det finns ett behov att påbörja 
projekteringen för ytterligare en gymnasieskola i Borås under 2020. 

• Politiska beslutet från 2011-2012 att alla nationella program och inriktningar skall erbjudas. 
Behöver detta omprövas, med tanke på integration och effektiv resursanvändning? 

• Hur kan lokalerna i Kyllared nyttjas på bästa sätt? 

• Programstrukturen på gymnasieskolorna behöver ses över i syfte att främja integration för 
ökad måluppfyllelse. 
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Lägesrapport - Lokalisering av 

introduktionsprogrammet i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger lägesrapporten till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 

för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 

Vid mötet beslutades att flytten av verksamheten från Björkäng till Kyllared inte 

genomförs som tidigare planerat.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, till nämndmötet 190827, begärt 

att få en lägesrapport avseende flytten av Introduktionsprogrammet, där 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar nuläget per 

verksamhet. 

Samtliga elever, vårdnadshavare och personal har, i verksamheterna, fått del av 

information med utgångspunkt i den kommunikationsplan som beslutades i 

juni 2019. Utifrån ett elevperspektiv är förändringen som nu sker positiv, vilket 

många elever och personal också har uttryckt. Den nya organisationen skapar 

bättre förutsättningar för eleverna att gå vidare i sina studier samt att befintliga 

gymnasieskolor tillförs ytterligare lärarresurser och kompetens inom t.ex. språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Från 190801 ingår medarbetare som tidigare arbetat på Björkängsgymnasiet i 

respektive mottagande skolas inre organisation. Uppstarten med personalen har 

gått bra, utifrån förutsättningarna att detta är en stor organisationsförändring, 

och för tillfället pågår arbetet med att sätta organisationen. Personalgruppen i 

stort har uttryckt att man är nöjd med förändringen. Det finns individer som 

inte fullt ut är nöjda med organisationsförändringen, med dessa förs en 

kontinuerlig dialog. I det fortsatta arbetet med risk- och konsekvensanalys 

kommer de lärare som berörts av organisationsförändringen att involveras i 

arbetet. 

Under hösten kommer ekonomifunktionen att göra en fördelning av medel i 

budget för inköp av t.ex. läromedel. 
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Kvalitetsarbetet under hösten kommer att fokusera på att skapa en gemensam 

bild av vad studievägen för nyanlända elever innebär och kvalitetssäkra 

bedömningar genom att ansvarig rektor fattar beslut om aktuell studieväg för 

eleven.  

För att säkerställa samordningen av Introduktionsprogrammet (samverkan 

internt och med andra aktörer som IFO, polis m.m) planerar förvaltningen att 

ge ett samordnande uppdrag för utvecklingen av programmet till någon av 

gymnasieskolorna. Vilken skola det blir är ännu inte beslutat. 

Nedan följer en kort lägesrapport/verksamhet avseende förändringar i 

verksamheten utifrån ett organisations- och arbetsmiljöperspektiv. 

 Almåsgymnasiet 

För tillfället pågår arbetet med att sätta organisationen och fördela 

arbetsuppgifter samt introducera de nya lärarna i arbetet på skolan. 

Antalet elever är inte tillräckligt stort för att fylla alla nya lärares tjänster, 

vilket föranleder viss förändring i uppdrag och tjänstefördelningar. Det 

kommer att innebära att ett par lärare undervisar dels på 

introduktionsprogrammet och dels på nationella program. En dialog har 

förts med berörda lärare och täta avstämningsmöten genomförs för att 

följa upp. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 

(lokal samverkansgrupp). 

 Bäckängsgymnasiet 

Bedömningen från verksamhetschef är att det på sikt kommer att 

fungera väl. En viss oro finns kring bemanningen i elevhälsan i 

förhållande till antalet elever och elevgruppens behov. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 

(lokal samverkansgrupp). 

 Sven Eriksonsgymnasiet 

En risk- och konsekvensanalys har genomförts i verksamheten, 

förändringen av organisationen har mottagits positivt av såväl elever 

som personal. Bedömningen är att organisationsförändringen kommer 

att ha ringa påverkan på arbetsmiljön. Det är positivt för verksamheten 

att nya kompetenser tillförs verksamheten. Några områden kommer 

särskilt att beaktas t.ex. arbetet med att tillse att nya elever och personal 

integreras i verksamheten. 

 Viskastrandsgymnasiet 

Bedömningen från verksamhetschef är att det på sikt kommer att 

fungera väl i verksamheten men att det i uppstartsfasen kommer att 

vara vissa osäkerheter kring organisering och bemanning.  
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Uppstarten av AST (autismspektrumtillstånd)-verksamheten pågår 

enligt planering. Fortsatt arbete under läsåret för att göra en långsiktig 

plan för verksamheten. AST-enheten är lokaliserad på 

Bergslenagymnasiet men ligger organisatoriskt under 

Viskastrandsgymnasiet. Det innebär att arbetet leds av rektor på 

Viskastrand samt att elevhälsan utgår därifrån. 

Arbetet med risk- och konsekvensanalys pågår inom ramen för LSG 

(lokal samverkansgrupp). 

 Bergslenagymnasiet 

Den enda förändringen från tidigare läsår är att det numera är elevhälsan på 

Viskastrand, som ansvarar för elevhälsoarbetet kopplat till elevgruppen. Arbetet 

leds av rektor på Viskastrand.               

Samverkan 

FSG-samverkan via e-post 2019-08-22. 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande.        

Sammanfattning 

                      

Ärendet i sin helhet 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv                                

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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Strategi för Borås Stads friluftsliv  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  
 
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 
- Planera rätt med friluftslivet i fokus 
- Vårda naturen och friluftsområdena 
- Anpassa utbudet utifrån olika behov 
- Anpassa informationen 
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag  
 

 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Missiv                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

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
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357767 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-01 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari – juni 2018.            

Ärendet i sin helhet 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under första halvåret 2019 i det digitala 

rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten återfinns i 

bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2018.                                

Samverkan 

FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium  

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kost och lokaler 1 Fråga om skolmatens sammansättning 

Förvaltningsledning 1 Klagomål om att deltagande vid skolarrangemang 
registrerats som ogiltig frånvaro 

Totalt för förvaltningen 2  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    1 1 

Fysisk miljö      

Information      

Tjänster  1   1 

Totalt      

4 Ständiga förbättringar 

Avstämning har skett med gymnasieskolor som nu ska rapportera frånvaron vid Ung företagsamhet 
arrangemang som "annan skolaktivitet" 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

2 0 2 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut De ärenden som inkommit har besvarats i tid och i 
förekommande fall lett till åtgärd. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-01 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00262 1.1.3.0 
 

  

 

Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Leila Pekkala (S) och Daniel 

Nikolov (M) att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid 

Viskastrandsgymnasiet utöver de tidigare valda kontaktpolitikerna som 

nämnden beslutade om vid sitt sammanträde 2019-01-29.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har vid sammanträde 2019-01-29 

samt 2019-04-29 beslutat om kontaktpolitiker för Björkängsgymnasiet. Då 

Björkängsgymnasiet inte startar upp läsåret 2019/2020 behöver nämnden 

besluta om vid vilken skola valda kontaktpolitiker ska fullfölja sitt uppdrag.               

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-08-14—2019-09-05 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-08-14—2019-09-05.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
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Sammanträde:  2019-10-01 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

    FSG-protokoll 2019-09-25  

2019-09-18 11978 UT Kommunstyrelsen Presidiebeslut – Intern kontrollplan 

2020 

2019-00107 

2019-09-05 11931 

 

IN Kommunstyrelsen 2. Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19 

§ 320 Uppföljning på Program för ett 

integrerat samhälle. 

2019-00011 

2019-08-30 11914 

 

IN Kommunfullmäktige 4. Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-

22  § 166 Miljörapport för Borås Stad 

2018 

2019-00018 

2019-09-03 11913 

 

IN Skolverket Beslut om redovisning - Statsbidrag för 

rekryterande insatser inom 

vuxenutbildning för 2018, Dnr 8.1.2-

2019:0022283 

2018-00249 

2019-09-03 11911 

 

IN Skolverket Beslut om redovisning - Statsbidrag för 

utbildning i svenska för invandrare SFI 

2018, Dnr 8.1.2-2019:0022428 

2019-00120 

2019-09-03 11909 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

utbildning i svenska för invandrare SFI 

2018, Dnr 8.1.2-2018:0026862 

2019-00120 



 
Datum 

2019-09-18 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-08-27  UPP GVUN Upphandlings- 

delegationen 

Protokoll – Beslut angående 

upphandling av distansundervisning 

gymnasial vuxenutbildning 

 

2019-08-26 11875 

 

IN Skolinspektionen 2. Beslut från Skolinspektionen dnr 

2019:6578 - Uppföljning av 

Skolinspektionens beslut om att lämna 

anmälan till Borås kommuns 

klagomålshantering 

2019-00169 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2019-08-21 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-08-21.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-08-21 11861 

 

UT Skolinspektionen Expedierat yttrande till 

Skolinspektionen i ärende 2019:5267 

Bäckängsgymnasiet 

2019-00169 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 1 oktober 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista 44.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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