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Svar på interpellation
Datum

handlingar

2019-09-09
Ulf Olsson

Nr 143
Svar på interpellation från Stefan Lindborg (V) av Ulf
Olsson (S) gällande bakgrundskontroller genomförda
Svar på interpellation från Stefan Lindborg (V) av Ulf
av CKS Olsson (S) gällande bakgrundskontroller genomförda
av CKS

Med anledning av CKS bakgrundskontroller har Stefan Lindborg (V) i en
interpellation ställt frågor om hur pågående brottslighet definieras, hur
kommunen förhåller sig till detta begrepp i relation till den oskuldspresumtion
som är en fundamental rättsstatlig princip och hur kommunala tjänstemän kan
ha information om pågående brottslighet. Stefan Lindborg (V) uppger att det
självklart är viktigt att freda stadens verksamheter från organiserad brottslighet,
men det måste göras på ett transparent sätt utan sammanblandning med de
åtaganden som åvilar polisen och inom de gränser som anges av principer om
rättssäkerhet.
Stefan Lindborg (V) har utifrån ovanstående bakgrund ställt fem frågor.
1, Hur många bakgrundskontroller utförde CKS under 2018? I hur många fall ledde
kontrollen till en rekommendation att inte anställa personen i fråga?
Samverkan med Bemanningsenheten växte fram under 2017 och 2018. Det
fördes inledningsvis ingen exakt statistik över antalet kontroller som gjordes
och i hur många fall information återrapporterades till Bemanningsenheten.
Under 2018 gjordes det uppskattningsvis ungefär 2 000 bakgrundskontroller.
Från 2019 förs statistik över antalet genomförda kontroller och i hur många fall
återrapportering görs fördelat på ett antal olika brottskategorier. Det
förekommer inte några personuppgifter i denna statistik.
Från 1 januari 2019 till och med 31 augusti 2019 har det genomförts 2 742
bakgrundskontroller och för 6,2 %, eller 171 stycken, har återrapportering
gjorts till Bemanningsenheten. Återrapporteringen har till övervägande del
avsett olika typer av narkotikabrott, stölder och snatterier.
2. Hur genomförs en bakgrundskontroll?
För bakgrundskontroller använder sig CKS dels av den upparbetade
personkännedom som finns hos de som genomför bakgrundskontrollerna, dels
av information från Verifieras rättsdatabas.
Verifiera inhämtar dokument från bland annat allmänna domstolar,
förvaltningsdomstolar och åklagarmyndigheten. I sin rättsdatabas publicerar de
exempelvis brottmålsdomar, åtalsanmälningar, åtalsunderlåtelser och
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strafförelägganden. Det som publiceras i databasen är offentliga handlingar och
för sin publicering har Verifiera ett utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för
press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär förenklat ett grundlagsskydd för
yttrandefriheten på motsvarande sätt som gäller för massmedieföretag.
I förekommande fall läser CKS domar, strafförelägganden med mera för att
bilda sig en uppfattning om de bakomliggande händelserna. I de fall uppgifterna
bedöms vara relevanta så lämnas de muntligen över till Bemanningsenheten och
utgör ett komplement till övrig information de får in i sin rekryteringsprocess.
3. Hur hanteras informationen som sannolikt insamlas i samband med en
bakgrundskontroll?
CKS lagrar ingen information som inhämtats i en bakgrundskontroll. Den
eventuella information som framkommer vid en kontroll överlämnas muntligen
till Bemanningsenheten i direkt anslutning till att kontrollen genomförts.
4. Hur bör staden hantera om någon på felaktiga grunder avråds från att anställas i stadens
verksamhet?
Den information som inhämtas genom bakgrundskontroller ska utgöra ett
komplement till den övriga rekryteringsprocessen, CKS beslutar aldrig om en
person ska erbjudas anställning eller inte. En person kan vid en samlad
bedömning anses som olämplig att arbeta i en verksamhet som exempelvis
innebär hantering av mediciner, däremot finns möjlighet att söka arbete i andra
verksamheter.
5. Hur definierar du ”pågående brottslighet”? Anser du att avråda från anställning med
hänvisning till pågående brottslighet kan strida mot normal oskuldspresumtion?
Som framgår av punkt 2 ovan innehåller Verifieras rättsdatabas information
från åklagarmyndigheten om såväl väckta åtal som åtalsunderlåtelser. I de fall
informationen är relevant är det först i samband med exempelvis ett utfärdat
strafföreläggande eller avkunnad dom som information lämnas vidare till
Bemanningsenheten.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S):

Bakgrundkontroller genomförda av CKS
I samband med kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2018 presenterades en
riskanalys avseende CKS arbete för att motverka organiserad brottslighet i Borås. Av
riskanalysen framgår att CKS under 2017 inledde en samverkan med Bemanningsenheten för
att förhindra att kriminell verksamhet tar sig in i kommunens verksamheter. Som ett led i
detta rapporteras att CKS under året ifråga genomförde över 2000 bakgrundskontroller på
personer som ansökt om vikariat inom bland annat skolan, äldreomsorgen och på
fritidsgårdar. Mer än var 20:e bakgrundkontroll resulterade i att man rekommenderade att inte
erbjuda ett vikariat till personen ifråga, enligt riskanalysen bland annat på grund av ”pågående
brottslighet”.
Vän av ordning undrar hur pågående brottslighet definieras och hur kommunen förhåller sig
till detta begrepp i relation till den oskuldspresumtion som är en fundamental rättsstatlig
princip. Vidare kan man också fråga sig hur kommunala tjänstemän kan besitta information
om pågående brottslighet. Sådan information borde väl framförallt finnas hos
polismyndigheten? Självklart är det viktigt att freda stadens verksamheter från organiserad
brottslighet. Detta måste emellertid göras på ett transparant sätt, utan sammanblandning med
de åtaganden som åvilar polisen och inom de gränser som anges av principer om rättssäkerhet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S):
1. Hur många bakgrundskontroller utförde CKS under 2018? I hur många fall ledde
kontrollen till en rekommendation att inte anställa personen ifråga?
2. Hur genomförs en bakgrundkontroll?
3. Hur hanteras informationen som sannolikt insamlas i samband med en bakgrundkontroll?
4. Hur bör staden hantera om någon på felaktiga grunder avråds från att anställas i stadens
verksamhet?
5. Hur definierar du ”pågående brottslighet”? Anser du att avråda från anställning med
hänvisning till pågående brottslighet kan strida mot normal oskuldspresumtion?

Borås, 2019-06-17
Stefan Lindborg (V)
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Instans

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017-00487 026
Nr 144
Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Kommunfullmäktige
Tom Andersson (MP): Motion:
Avskaffa tjänstemän tillsätt tjänstepersoner

2019-05-20
Dnr KS 2017-00487 026
Svar
på motion
av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom
Från Kommunstyrelsen
Andersson
(MP): Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt
Till Kommunfullmäktige
tjänstepersoner

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa
beteckningar.
Att genomgående införa person i alla kommande sammanhang där man och
kvinna kan förekomma är inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det
kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala
ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är
mer lättillgängliga och lättbegripliga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska besvaras.
Detta för att Stadsledningskansliet Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt
med frågan att främja jämställd kommunikation
Ärendet i sin helhet
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill
att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala
”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa
beteckningar.
Vilka sammanhang finns det man och kvinna i beteckningarna i Borås
stad?

Yrkestitel
I en genomgång av de yrkestitlar som finns i Borås Stad finns lagförman som
enda yrkestitel med suffixen man. Förut fanns titeln ombudsman
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(äldreombudsman) med den har istället ändrats till ombud. Borås Stad har
alltså, förutom i en titel, könsneutrala yrkestitlar på samtliga anställda.
Då motionärerna vill att samtliga man och kvinna ska ersättas med suffixet
person skulle titeln på lagförman bli lagförperson, vilket inte är något som vi
rekommenderar då det skulle kunna föra tankarna till en lagförd person vilket
inte ger positiva associationer.

Titlar som är lagreglerade
Det finns ett antal titlar som är lagreglade som innehåller man. Som till exempel
”God man”, ”Huvudman” och ”Lekmannarevisor”. Dessa titlar kan inte
ersättas med person då många av dessa titlar skulle få en helt annan betydelse
och innebörd. Dessutom skulle det också kunna innebära svårigheter i
kommunikationen med medborgare och andra myndigheter om Borås Stad
ändrade titlarna på dessa begrepp.
Lagarna är normerande i sig och att ändra dessa begrepp till något mer
könsneutralt är en fråga för Riksdagen att hantera.

Tjänsteman och tjänsteperson
Tjänsteman eller tjänsteperson är ingen specifik yrkestitel eller en titel på en
person som ska ägna sig åt en specifik uppgift som t.ex. en god man, utan är ett
samlingsbegrepp. I SAOL benämns tjänsteman som en ”person med
administrativa el. förvaltande uppgifter.” I lagstiftningen finns straffet ”hot och våld
mot tjänsteman” som återfinns i brottsbalkens 17 kap om brott mot allmän
verksamhet m.m. Tjänsteman där syftar på en vidare definition än den som
anges i SAOL, och har med myndighetsutövningen att göra.
Både tjänsteman och tjänsteperson används i Sveriges kommuner, det finns
inga rekommendationer kring vilket av begreppen som helst ska användas.
Institutet för språk och folkminnen (tidigare Språkrådet) menar att det exakta
ordet för tjänsteman är svårt att ersätta. Men att i de fall där det inte går att
precisera sig med andra titlar (som till exempel handläggare), kan det vara ett
möjligt alternativ att använda tjänsteperson istället.
SKL och bland annat kommunerna Malmö och Uppsala har gått över till
tjänsteperson. SKL har ingen särskild rekommendation att ge i frågan men har
skrivit under CEMR-deklarationen där bland annat ”Att avskaffa stereotypa
uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet” är en av principerna.
Utifrån den skrivningen är SKL:s hållning att könsneutrala suffix bör användas
där det är möjligt. Denna deklaration har även Borås Stad skrivit under.
I Borås Stad använder sig både medarbetare och förtroendevalda av tjänsteman
och tjänsteperson i sitt språkbruk.
Borås Stad strävar efter att kommunicera på ett inkluderande sätt för att bidra
till mångfald samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Genomtänkt
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kommunikation i ord och bild kan hjälpa till att lösa upp bland annat stereotypa
bilder av män och kvinnor.
Ett sätt att kommunicera jämställt är att använda könsneutrala
personbeteckningar som fungerar oavsett om vi talar om en man eller en
kvinna. Idrottare kan användas istället för idrottsman och lärare istället för
lärarinna.
När det gäller ordet tjänsteman/tjänsteperson är det bra om vi i första hand kan
använda en specifik titel istället eftersom det blir tydligare för den som vi talar
med eller skriver till, till exempel biståndshandläggare istället för tjänsteperson.
I de fall där det inte går att använda titel rekommenderar
kommunikationsavdelningen att använda ordet tjänsteperson istället för
tjänsteman eftersom det ligger i linje med strävan efter jämställdhet. Men
skribenten eller den som talar avgör vilket begrepp som används.
Beslutsunderlag
1. Motion- Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Avdelningschef
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Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner
Språkets makt är stor. Vilka ord vi använder kan styra människors förväntningar, uppfattningar
och antingen rasera eller cementera patriarkala strukturer.
Borås Stads jämställdhetsprogram slår fast att kommunen ska arbeta med
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att en organisations alla nivåer ska genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv. I programmet står också att ”Jämställdhetsarbete innebär en kritisk
granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka
skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en
möjlighet att ta till vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter.”
En väldigt tydlig kvarleva av uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken är yrken som direkt
tillskrivs ett kön, såsom brandman, riksdagsman, tjänsteman eller nämndeman. Detta är
missvisande och språkligt felaktigt, anser vi. Somliga betraktar ordbildningar med ”-man” som
könsneutrala, men i en undersökning från 2007 uppgav över 40% att ordet ”tjänsteman” var direkt
olämpligt att använda om kvinnor, vilket är problematiskt om vi ska leva i ett jämställt samhälle.
Bland annat Malmö kommun har infört könsneutrala suffix, och benämningen tjänsteperson
används av SKL. Till P4 Halland sade språkvetaren Gabriella Sandström ”Vår rekommendation är
att använda könsneutrala yrkesbeteckningar och titlar. Det gäller även olika funktioner som till
exempel talesman där man mycket väl kan använda talesperson istället”.
Kampen för ett jämställt samhälle måste föras på många fronter, där en utveckling av vårt språk är
ett viktigt steg i rätt riktning.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Borås Stad ersätter könssuffixen ”-man" och ”-kvinna” med det könsneutrala "- person" i
alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar.

Hanna Bernholdsson (MP)
Tom Andersson (MP)
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Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1

Kommunfullmäktige

Nr 145
Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och
Tommy
Josefsson
om (V)
attoch
utreda
en
Svar
på motion
av Anne(V):
Rapinoja
Tommy
biokolanläggning
i Borås
Josefsson
(V): Motion om
att utreda en

biokolanläggning i Borås
2019-08-19

Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Från Kommunstyrelsen

Motionen
bifalls.
Till Kommunfullmäktige
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.
Sammanfattning
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser
positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser utreda vidare, som
en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Remisser
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen,
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med
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negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.
Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare
framöver.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och
avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.
Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna anlägga en
biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, uppfylls
därmed.
Beslutsunderlag
1. Svar på motion, 2019-08-19
2. Beslutsförslag, 2019-08-19
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
Samverkan
Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

B 2849

kommunfullmäktiges handlingar | 17 oktober 2019

SVAR PÅ MOTION
Datum

2019-08-19
ALTERNATIVT FÖRSLAG

Sida

1(3)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00830 1.1.1.1

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy
Josefsson (V): Motion om att utreda en
biokolanläggning i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Sammanfattning
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Kommunstyrelsens bedömer att en biokolsanläggning föranleder ett
energibortfall vid produktionen av biokol, vilket i sin tur leder till att
energibortfallet måste kompenseras på annat håll. För att se på den totala
effekten måste man därmed lägga till klimatpåverkan från den ytterligare energi
som tillförs, vilket i sin tur innebär att man måste genomföra komplicerade
beräkningar för att se biokolets totala inverkan på klimatet.

Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Remisser
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen,
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med
negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.
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Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare
framöver.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsens bedömer att en biokolsanläggning föranleder ett
energibortfall vid produktionen av biokol, vilket i sin tur leder till att
energibortfallet måste kompenseras på annat håll. För att se på den totala
effekten måste man därmed lägga till klimatpåverkan från den ytterligare energi
som tillförs, vilket i sin tur innebär att man måste genomföra komplicerade
beräkningar för att se biokolets totala inverkan på klimatet.
Detta har de facto genomförts på KTH av universitetslektor och docent Cecilia
Sundberg som fastslår att det är en begränsad nytta med biokol beaktat världens
behov av fossila bränslen.
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning, om
än osäker, kring fördelarna, med en biokolanläggning ur ett miljömässigt
perspektiv, och ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB utrett, och avser
utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.
Ett generellt problem vid framställning av biokol är dock att det inte finns
obegränsat med biomassa att bränna. Skalar man upp verksamheten måste man
därför ha en plan för hur man ska få tag på tillräckligt med brännbart material.
Tidigare utredningar framhåller dock vikten av att utveckla tekniken så att den
kan användas i stor skala i en framtid där vi förhoppningsvis lyckats med att
kraftigt dra ner på användningen av fossila bränslen.
I sin senaste rapport uppskattar IPCC att biokol potentiellt sett kan fånga in
uppemot 2 miljarder ton koldioxid ur atmosfären årligen år 2050. Motsvarande
siffra för koldioxidinfångning från luften (DAC) är 5 miljarder ton. Att plantera
träd uppskattas kunna absorbera upp till 3,5 miljarder ton per år.
Kommunstyrelsen föreslår därmed, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att
förslaget inte är aktuell med dagens teknik och att andra miljökompensatoriska
åtgärder är mer effektiva.

Beslutsunderlag
1. Svar på motion, 2019-08-19
2. Beslutsförslag, 2019-08-19
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
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Samverkan
-

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

B 2852

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen

033 357129
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ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy
Josefsson (V): Motion om att utreda en
biokolanläggning i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv, och ser
positivt på att Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan. och avser utreda
vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt ägardirektivet.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att Borås Stad utreder
förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol.
Remisser
Motionen har skickats på remiss till Miljö- och Konsumentnämnden och till
Borås Energi och Miljö AB. Båda remissinstanserna är positiva till motionen,
och menar att en biokolanläggning skulle medföra miljömässiga fördelar med
negativa utsläpp och minskade växthusgasutsläpp. En nackdel kan vara
svårighet att få ekonomisk bärighet i satsningen.

Kommunstyrelsen
Postadress
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Borås Energi och Miljö AB har utrett frågan sedan tidigare, som en del i deras
nuvarande uppdrag enligt ägardirektivet. Bolaget gick vid utredningen inte
vidare just på grund av ekonomiska skäl, men man avser utreda frågan vidare
framöver.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar motionärernas och remissinstansernas bedömning om
fördelen med en biokolanläggning ur ett miljömässigt perspektiv.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Borås Energi och Miljö AB har utrett
frågan. och avser utreda vidare, som en naturlig del i bolagets uppdrag enligt
ägardirektivet. Motionens förslag, att utreda förutsättningar för att kunna
anlägga en biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol, är
därmed uppfyllt. uppfylls därmed.
Beslutsunderlag
1. Svar på motion, 2019-08-19
2. Beslutsförslag, 2019-08-19
3. Yttrande över motion från Borås Energi och Miljö AB, 2019-03-04
4. Yttrande över motion från Miljö- och Konsumentnämnden, 2019-02-27
5. Motion från Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V), 2018-11-21
Samverkan
Allianspartierna i Borås
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Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås
I Högdalen i Stockholm invigdes i våras en världsunik biokolanläggning. Där blir
stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, under produktionsprocessen bildas även
klimatpositiv fjärrvärme. Biokol har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel
samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år.
Eftersom klimathotet är en realitet och förvärras varje år, är det värdefullt om även Borås kan
bidraga med en biokolanläggning som minskar mängden koldioxid i atmosfären, det vill säga
verka som en kolsänka. Redan nu samlas trädgårdsavfall in vid återvinningscentralerna
runtom i Borås kommun. Biokolanläggningen kan till exempel byggas på Sobacken och kan
bli ytterligare ett komplement till klimatsmart fjärrvärme.
Anläggningen för biokol bygger på en uråldrig idé i modern tappning. Det är en urban kolmila
som skapar ett hållbart kretslopp när kvistar och grenar förkolnas genom pyrolys. Biokolet
kan användas i trädgårdar och i stadens parker och planteringar. Det får träd och planteringar
att må bättre, samtidigt som det bidrar till att motverka klimatförändringarna. När kolet binds
i marken istället för att gå ut i luften som koldioxid, skapas en kolsänka. Biokol är med andra
ord en fantastisk jordförbättrare som bidrar till att göra staden grönare på flera sätt.
Vi föreslår därför att
 Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att
omvandla trädgårdsavfall till biokol
Anne Rapinoja (V)
Tommy Josefsson (V)
Borås 2018-11-20
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SVAR PÅ MOTION
Datum

2019-08-19
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Instans

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018-00922 1.1.1.1
Roger Kardell Nr 146
Handläggare
33 357040 Svar på motion av Annette Carlson (M),
Kommunfullmäktige
Pirita Isegran (M), Annacarin
Martinsson (M) och
Anne-Marie Ekström (L): Fimpa rätt

2019-08-19
Svar på

Dnr KS 2018-00922
1.1.1.1Carlson (M), Pirita Isegran
motion
av Annette
Från
(M),Kommunstyrelsen
Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström
Till Kommunfullmäktige
(L): Fimpa rätt Se dnr 2012-00539

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Ärendet i sin helhet
Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och AnneMarie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Tekniska nämnden ges i uppdrag att snarast sätta upp
askkoppar på stadens alla papperskorgar. Motionen har varit remitterad till
Tekniska nämnden som beslutar att bifalla motionen under förutsättning att
nämnden får utökade anslag för de merkostnader som förväntas uppstå.
Nämnden anförde då 2013 att askkoppar på allmän platsmark inte har funnits i
Borås på många år. Inom offentliga och publika lokaler råder idag oftast
rökförbud. De som väljer att röka får gå utanför lokalen där askkoppar
anordnas av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Sett ur ett hälsoperspektiv
är det tveksamt att underlätta tillvaron för rökare. Det finns även en risk att
askkoppar bidrar till en försämrad miljö för icke rökare genom dofter och rök
från cigaretter som inte släckts ordentligt. Fimpas cigaretter på rätt sätt kan
fimpen lika gärna läggas direkt i papperskorgarna där de ändå hamnar till slut då
fimpmöjlighet oftast sitter i locket på papperskorgarna. Ska askkoppar sättas
upp i staden kommer en förstärkning av Tekniska nämndens anslag för
renhållning att krävas.
Det har hänt en del sedan dess. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft.
Den säger bland annat att det är förbjudet att röka på uteserveringar, i entréer
till butiker och hotell med mera, på busshållplatser och perronger, på lekplatser
och på badplatser. Idag har många restauranger, caféer och hotell egna
askkoppar uppsatta som en service till sina gäster. Dessa måste tas bort före
den 1 juli och dessutom måste den som har ansvar för till exempel serveringen
sätta upp skyltar om att det är förbjudet att röka. En svårighet med den nya
lagen är att den inte säger hur långt ifrån till exempel en uteservering eller en
entré man får röka, bara att förbudet gäller på ytor där andra kan bli störda av
rökningen.
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Näringsidkarna i Borås har lyft frågan eftersom de vill följa lagen och samtidigt
erbjuda sina gäster en bra service. Men lagen är svårtolkad vilket gör det svårt
att göra rätt. Borås rent och snyggt, som arbetar för minskad nedskräpning,
bjöd därför in både kommunala representanter, näringslivet och andra aktörer i
centrum till en dialog om hur man tillsammans ska hantera den nya lagen. De
konkreta åtgärderna som man kom fram till är att Borås rent och snyggt ska ta
fram en karta där alla papperskorgar med fimpmöjligheter är utmärkta, så att
näringsidkarna vet vart de ska hänvisa sina gäster. Borås rent och snyggt
kommer också att titta på sätt att markera de papperskorgar som det går att
fimpa i på ett mycket tydligt sätt så att rökarna lätt hittar dem på stan. Man kom
också överens om att hålla dialogen mellan näringslivet och Borås Stad levande
för att tillsammans hitta lösningar som fungerar på sikt både för dem som röker
och dem som inte röker.
Tekniska förvaltningen säger att Borås Stad idag har 60 papperskorgar med
fimpmöjligheter i centrala Borås och det finns i dagsläget inga planer på att
köpa in fler papperskorgar. Man kan behöva gå några meter, men täckningen är
ändå väldigt bra. Sedan kan det mycket väl bli så att det kan behövas flytta på
några papperskorgar för att de ska stå där de bäst behövs.
Kommunstyrelsen håller med motionärerna att det är viktigt att hålla staden ren
och snygg. Det gemensamma arbete som pågår mellan näringslivet, kommunen
och andra aktörer visar på att frågan är viktig ur ett nedskräpnings- och
serviceperspektiv men även den nya tobakslagen och folkhälsoaspekter måste
vägas in.
Om Tekniska nämnden i ett senare skede prioriterar att sätta upp ytterligare
askkoppar i staden är det en fråga om prioritering inom befintliga ekonomiska
ramar. Kommunstyrelsen har inte för avsikt att föreslå att Kommunfullmäktige
ger nämnden ett sådant specifikt uppdrag men förutsätter att problemet med
fimpar på gator och torg minimeras. Tydlig information om vilka möjligheter
som finns med befintliga papperskorgar är ett bra sätt.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Remissvar från Tekniska nämnden
3. Motionen

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Datum

2019-09-26

va Andreasson
andläggare
33 353220
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Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00095 1.1.1.1

Nr 147
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anders
Alftberg (SD) och
Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås
2019-09-26

Dnr KS 2019-00095 1.1.1.1

Svar
på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas
Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
Exner (SD): En bättre skola i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.

Sammanfattning
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:
-

Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.
Grundskolenämnden avstyrker motionen.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar att skapa trygghet och
studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för
skollagstiftningen.
Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det
nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild
undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.
Grundskolenämnden har inrättat flera kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupper1 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för
elever med social problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för
rektor att vid behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan.

1 Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med
socioemotionella svårigheter.
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Ärendet i sin helhet
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att:
-

Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser

I motionen anges det bland annat att: ”Kommunen ska erbjuda jourskola för elever
med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett
stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet för att komma tillrätta
med sina problem. Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att vissa
beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där
med en tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild
uppföljning och således ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en
kortare eller lite längre tid.”
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.
Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att det är skolans ansvar att skapa trygghet och
studiero för alla elever. Det kan ske på flera olika sätt inom ramen för
skollagstiftningen.
-

Det ska finnas ordningsregler på varje skolenhet, vilka utarbetas under
medverkan av eleverna. Rektor beslutar därefter om ordningsreglerna.

-

Rektor eller lärare har befogenhet att besluta om disciplinära och andra
särskilda åtgärder2 för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

-

Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen har rektor skyldighet att
utreda de bakomliggande orsakerna till elevens beteende för att kunna sätta
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra.

-

I det fall förutsättningarna för särskilt stöd enligt Skollagen är uppfyllda, ska
även en sådan utredning genomföras. Det särskilda stödet ska ges inom den
elevgrupp som eleven tillhör.

-

Om det finns särskilda skäl, får särskilt stöd ges enskilt eller i en annan
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven
normalt hör till.

Enligt Grundskolenämndens reglemente och Skollagens bestämmelser är det
nämnden och rektor som har rätt att fatta beslut om att inrätta en särskild
undervisningsgrupp. Rektor beslutar om elevs placering i gruppen.
Grundskolenämnden har flera kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper3 för elever i behov av särskilt stöd, varav en grupp är för elever med social
2
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problematik/utåtagerande beteende. Det finns även möjlighet för rektor att vid
behov, starta en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan.
Kommunstyrelsen vill även förtydliga att en elevs placering i särskild
undervisningsgrupp grundar sig på elevens behov av särskilt stöd. Det är ingen
disciplinär åtgärd, som ska användas i avskräckande syfte gentemot övriga elever,
vilket skrivningen i motionen om ”jourskolor”, skulle kunna tolkas som.
Beslutsunderlag
1. Motion ”En bättre skola i Borås” 2019-01-16
2. Kommunfullmäktigeskrivelse
3. Kommunstyrelsens beslut
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-03-28

Anna Svalander
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Kommunikationsklass för elever med generell språkstörning, A- resurs – för elever med diagnos
inom autismspektrumtillstånd, SU- grupp för elever med extraordinära behov och med
socioemotionella svårigheter.
3
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Ärende 14. KU6. Svar på motion av Anders Alftberg
(SD) och Andreas Exner (SD): En bättre skola i Borås

.

Alternativt beslutsförslag
I yttrandet över motionen förespeglas att det idag finns tillräckliga organisatoriska och
disciplinära verktyg, för att hantera de omfattande ordnings- och trygghetsproblem som
råder i Borås Stads grundskolor. Vidare lägger man i yttrandet också en stor vikt vid att
beskriva rektorns stora möjligheter att på olika sätt hantera de disciplinära svårigheter som
motionen vill bemöta. Verkligheten ger en annan bild för handen: Under 2018 har 1407
anmälningar tagits emot, vilket är en kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar gjordes.
Även Skolinspektionens vitesförelägganden vittnar om en alltför stor oförmågan att komma
tillrätta med ordningsproblematiken i kommunens skolor.
Avsikten med motionen är att den ska leda till ett ändrat beteende hos den elev som är
föremål för åtgärderna och därmed skapa en bättre skolsituation såväl för den aktuella
eleven som för övriga som verkar i skolan. Därmed uppfyller motionen skollagens syfte och
intentioner gällande disciplinära åtgärder.
Det är uppenbart att det finns ett lagutrymme och ett behov av den typ av skolverksamhet
som motionen föreslår. Motståndet till förslaget grundar sig snarare på en ideologisk
aversion emot disciplinära åtgärder i allmänhet, och i skolan i synnerhet. År 2010 skärptes de
delar som avser disciplinära åtgärder i skollagen och skapade en större möjlighet för lärare,
rektorer och skola att vidta disciplinära åtgärder.
Vi föreslår att, i de fall särskilda skäl föreligger, ska skollagen 10 kap. 30 § beaktas vid
placering vid en skolenhet. Lagutrymmet medger kommunen att frångå elevens
vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero. Detta faktum är viktigt att beakta där individer varit föremål för störande inslag i
utbildningen för andra elever. Denna skolenhet ska därmed betraktas som en resursskola,
vilket lagen medger (se högsta förvaltningsdomstolen 2016-3086). Det är även viktigt att
poängtera att det inte är rektor som avgör placering vid skolenhet, utan kommunen. Därmed
finns det juridiskt stöd och skäl för Borås kommunfullmäktige till att förändra det fastställda
reglemente som gäller för Grundskolenämnden, för att därigenom få bukt med den
ordningsproblematik som existerar i skolans värld.
Skolinspektionen har i tidigare uttalanden angett att grundskoleverksamheten ska
organiseras som skolenheter för alla elever utan prövning eller särskilt beaktande av behov
av särskilt stöd hos en elev. Högsta förvaltningsrätten fastslår däremot att skollagen inte
anger några särskilda regler som innebär att en kommun vid sidan av den ordinarie
grundskolan är förhindrad att organisera skolenheter i form av resursskolor med inriktning
mot elever som är i behov av särskilt stöd.
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Fortsättningsvis anser Högsta förvaltningsdomstolen att ”behovsprövning som sker i
samband med placering vid en skola med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd inte
likställas med sådana tester och prov som avses i 10 kap. 9 § skollagen. Placering vid en
resursskola efter en sådan prövning står därmed inte heller i strid med förbudet mot tester
och prov som grund för antagning eller urval till en grundskola.”
Det finns därmed möjlighet för Borås Stad att upprätta en jourskola/resursskola för att dels
tillgodose de resurser som efterfrågas hos elever, samtidigt som man kan tillgodose studiero
för övriga elever. Sverigedemokraterna föreslår att Borås Stad mer stringent använder sig av
de verktyg som skollagen tillåter och inrättar en resursskola/jourskola där placeringen av
eleven anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie undervisningsgrupp i
resursskolan.

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,
att

Motionen bifalles.

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner(SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers(SD)
Ledamot
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En bättre skola i Borås
I arbetet med att skapa en trygg skola är det förebyggande arbetet viktigt, men man glömmer
lätt en annan viktig dimension – det finns ett offer och en förövare. Detta synsätt är något som
många inom skolans organisation har svårt att ta till sig. När man jobbar med barn och
ungdomar så hamnar man lätt i en situation där man betraktar samtliga inblandade som offer
för olika omständigheter. Den moraliska kompassen går förlorad.
Borås stad har nu påbörjat skapandet av så kallade särskilda undervisningsgrupper. Detta är
ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. För att stärka de svaga och utsattas situation i
skolan ser vi följande förslag som en möjlig väg framåt:
Kommunen ska erbjuda jourskola för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande
beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet
för att komma tillrätta med sina problem. Jourskolor blir en tydlig signal för övriga elever att
vissa beteenden inte kan accepteras, utan får konsekvenser. Våra övriga elever får där med en
tryggare och bättre studiemiljö. Avslutningsvis möjliggörs en särskild uppföljning och således
ett bättre stöd till de elever som har ett behov, för en kortare eller lite längre tid.

Yrkande
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta,
Att

Uppdra Grundskolenämnden att införa jourskola/jourklasser.

För Sverigedemokraterna,
Anders Alftberg
Andreas Exner
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Remiss: Motion - En bättre skola i Borås
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden avstyrker motionen En bättre skola i Borås, samt
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i
Borås och avstyrker motionen.
Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att:
-

Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser.

Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild
undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen.
Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten
ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för
ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är:
-

öka tillgängligheten i lärmiljön

-

utveckla lågaffektivt bemötande

-

utveckla elevers sociala förmåga

öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att
beteendet ska upphöra.
Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa
jourskola/jourklasser.
Ärendet i sin helhet
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: En bättre skola i
Borås och avstyrker motionen.
Sverigedemokraterna har 2019-01-16 lämnat in rubricerad motion. Motionären
föreslår att:
-

Grundskolenämnden inför jourskola/jourklasser.

Skolorna i Borås står inför utmaningen att öka tillgängligheten i lärmiljön för att
också öka trygghet och studiero. I en skola med inkluderande lärmiljö finns en

Grundskolenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Olovholmsgatan 32

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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samsyn kring undervisning och bemötande som omfattas av all personal där
kollegialt lärande, kompetensutveckling och anpassningar i undervisning är
centrala inslag.
Det finns både yngre och äldre elever som stör och förstör undervisningsmiljön
för övriga elever. Skolorna behöver systematiskt utveckla lärmiljöerna och hur
dessa elever ska bemötas för att komma tillrätta med bristerna. Ett lågaffektivt
bemötande har visat sig framgångsrikt. En del i detta arbete handlar om att
utveckla elevers sociala förmåga som ofta är en bidragande orsak till elevernas
beteende. Några elever har stora behov och skolan behöver sätta in särskilt stöd
i olika former. För att möta dessa behov har vissa skolor så kallade Flexenheter
där elever kan få anpassad undervisning efter behov och i framtiden möjlighet
att träna sina sociala förmågor. Hur mycket eller hur länge insatserna pågår
varierar från elev till elev. Några skolor har särskild undervisningsgrupp för
elever som behöver det. Skollagen anger att skolor ska pröva omfattande
åtgärder innan beslut om placering i särskild undervisningsgrupp sker. Rektor
har direkt beslutsrätt vad gäller särskilt stöd och placering i särskild
undervisningsgrupp.
Skollagen ger rektor anvisningar hur hen kan komma till rätta med en elevs
ordningsstörande uppträdande genom utvisning, kvarsittning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och
omhändertagande av föremål. Om en elev vid upprepade tillfällen stört
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Utredningen ska visa
vilka de bakomliggande orsakerna är till elevens beteende så att rektor kan sätta
in rätt stöd för att beteendet ska upphöra. Om förutsättningarna för en
utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan
utredning inledas.
Skolverkets rapport 440, 2016 ”Tillgängliga lärmiljöer – en nationell studie av
skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning”
relaterar till Skolverkets allmänna råd där det konstateras att
inlärningsproblematik, social problematik eller olika funktionsnedsättningar kan
ligga till grund för bedömningen att en elevs behov kan tillgodoses i en annan
undervisningsgrupp än den ordinarie. Det handlar enligt de allmänna råden om
elever med en mer komplex problematik, där försök till åtgärder inom ordinarie
klassens ram inte har gett förväntat resultat. I Skolverkets intervjuer
framkommer att det finns risker med att eleverna som placeras i särskilda
undervisningsgrupper kan förstärka negativa beteenden genom att eleverna
påverkar varandra.
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Vid skolinspektionens regelbundna tillsyn i Borås Stad 2016 påvisades allvarliga
brister vad gäller trygghet och studiero. En utredning startades för att utreda
behov av kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever där skolan
inte klarar att ge eleven en fungerande skolsituation i vanlig klassrumsmiljö.
Grundskolenämnden beslutade 2017-08-22 att senast hösten 2018 starta en
kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever utifrån sociala
problematik/utåtagerande beteende. Enligt beslutet ska arbetet utvärderas efter
ett år innan eventuellt fler grupper startas upp. Hösten 2018 startade den
kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen som är planerad att ta
emot 5-7 elever i årskurs 1-6. Två elever började i augusti 2018 och ytterligare
en elev började i januari 2019. Det finns flera anledningar till att gruppen inte
har fler elever. Målgruppen har inte varit tillräckligt kommunicerad vilket bland
annat har lett till att sökande har fått plats i en annan kommungemensam
särskild undervisningsgrupp som bättre möter elevens behov. En annan orsak
är att underlaget vid ansökan har varit otillräckligt. Det behöver tydligt framgå
att de åtgärder som har prövats på den enskilda skolan inte har varit
framgångsrika innan placering i kommungemensam särskild
undervisningsgrupp kan vara aktuell.
Sammanfattningsvis har rektor vid behov en möjlighet att starta en särskild
undervisningsgrupp och det finns flera Flexenheter inom förvaltningen.
Grundskolenämnden har därutöver inrättat en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för den målgrupp som beskrivs i motionen, verksamheten
ska utvärderas efter läsåret 18/19. Grundskolenämnden anser att arbetet för
ökad trygghet och studiero kan utvecklas. Identifierade förbättringsområden är:
-

öka tillgängligheten i lärmiljön

-

utveckla lågaffektivt bemötande

-

utveckla elevers sociala förmåga

-

öka kvalitén i utredningarna så att rätt stöd sätts in för att
beteendet ska upphöra.

Mot bakgrund av ovanstående finns det i nuläget inte behov att införa
jourskola/jourklasser.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att
bifalla motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion: En bättre skola i Borås.
Samverkan
1. Kommunstyrelsen.
B 2875
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Ev
Ha
03

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

B 2876

Ko

velina Pirs
andläggare
33 357129

kommunfullmäktiges handlingar | 17 oktober 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

Instans

Kommunstyrelsen
2019-09-30
Nr 148
Dnr KS 2019-00775 1.2.4.1
Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018

Kommunfullmäktige
2019-09-30

Dnr KS 2019-00775 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
Årsredovisning

för Stiftelsen Proteko år 2018

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2018 års
verksamhet.
Ärendet i sin helhet
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2018 jämte
årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat,
-4 940 tkr. Balansomslutningen är per balansdagen 9 105 tkr, med en soliditet
(andel eget kapital) på 70 %.
Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, 2019-09-30
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-30
3. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018, 2019-09-03
Samverkan
-

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

ommunstyrelsen

Magnus Widén
Ekonomichef
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Protekos verksamhetsår 2018
För Stiftelsen Proteko har 2018 varit ett år där
huvudfokus varit att bygga upp de 3 nya
utbildningar inom Yrkeshögskolan som
Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutade om i
januari 2018 och som startat september 2018.
Det är långsiktigt mycket positivt att efter flertalet
år med noll beviljade utbildningar få Myndighetens
gehör för näringslivets behov. Eftersom
statsbidraget för utbildningarna baseras på antal
studerande saknas intäkter motsvarande de
kostnader som krävs för uppbyggnaden.
Konsekvensen är tydlig i årets resultat.
Parallellt med årets huvudfokus löper den
strategiska planen, där inriktning på
distansutbildningar online baserat på ett starkt
varumärke är centralt. Denna strategi har inte fått
förväntat genomslag och det finns därmed
anledning till översyn. Styrelsen har därför i
december 2018 inlett ett arbete med att utveckla
planen.
Strategi
Dagens utbildningssystem står inför en rad
utmaningar där framför allt traditionella system
utmanas av nya aktörer; snabbrörligare, digitala
och mer anpassade till näringslivets krav och med
en högre grad av ”anställningsbarhet”.
Synen på utbildning förändras också drastiskt – där
kontinuerligt lärande ersätter den färdigutbildade
experten. Proteko genom sitt varumärke Nordiska
Textilakademin går här i bräschen för
morgondagens utbildning: individualiserat
program, nära företagen och studenten, för ett
livslångt lärande.
Att behålla och rekrytera rätt kompetens är en av
företagens största framtidsutmaningar. Vår roll är
att agera trygg och naturlig partner: en expert på
morgondagens textila yrken.

Vår affärsidé:
”Vi säkerställer Sveriges textila kompetens.”
Vårt kundlöfte:
”Professionell textil kompetens.”
Vår vision:
”Top of mind inom yrkesinriktade textila
utbildningar.”
Ekonomiska nyckeltal
Resultatet för 2018 är starkt negativt och präglas
framför allt av kostnader kopplade till uppbyggnad
av de nya utbildningarna, i form av lärare [-655] och
marknadsföring [-311], samtidigt har intäkter från
fristående utbildningar minskat, då dessa avslutats
till förmån för yrkeshögskolan. Positivt är att
organisationens driftkostnader fortsatt sänkts
genom ett aktivt förbättringsarbete. Resultatet
kommer förbättras betydligt under hösten 2019, då
två utbildningsomgångar (8 klasser) är aktiva. Att
jämföra med 2017, då 2 klasser fanns, dvs en
fyrdubbling.
Nettomsättn.
Vinst/Förlust
Soliditet

2018

2017

2016

2015

-4940

-5683

-3594

160

70

86

95

94

7540

7727

9953

8629

Yrkeshögskoleutbildning
Stiftelsens utbildningar bedrivs under varumärket
Nordiska Textilakademin och är framgångsrika såväl
sett till att fler än 95% får jobb inom branschen, ett
högt söktryck samt positiv återkoppling från de
studerande och samverkande företag.
Beslutet om start av 4 utbildningar är givetvis
glädjande och positivt, men relativt kortsiktigt och
medger inte möjlighet till någon långsiktig
planering. Redan under 2019 skall 3 av 4
utbildningar sökas igen och därmed är utsikterna
osäkra avseende verksamhetsåret 2020.
I och med starten av 4 utbildningar har också
utbildningsidén, att maximera näringslivets

Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07
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involvering och nytta, implementerats och
utvecklats. Denna idé och process var något som
kom till Stiftelsen genom förvärvet av Nordisk
Designskola.
Internationell inköpare
inom textil, mode och funktion. 400 YH-poäng / 2 år
Utbildningen som bedrivits i mer än 20 år beviljades
3 starter med 35 studenter/start. Utbildningen är
Stiftelsen mest etablerare och har ett högt söktryck
(>7 sökande per plats). De studerande har en
fortsatt mycket bra arbetsmarknad och företag ger
en mycket positiv återkoppling.
Internationell säljare inom textil, mode och funktion,
400 YH-poäng / 2 år
Utbildningen är helt ny och beviljades 2 starter med
20 studenter/start. Söktrycket under våren 2018 var
relativt lågt, vilket beror på att den inte är välkänd.
När utbildningen startade var dock enbart 3 platser
tomma. Efterfrågan av företagssäljare är stor i
regionen och möjligheten till jobb bedöms mycket
goda.

En viktig utbildning för branschen och Stiftelsen är
designutbildningen, då utbildningarna tillsammans
ger en komplett bas för utbildningserbjudandet.
Extra glädjande också då denna utbildning var en del
av utbudet hos Nordisk Designskola som
förvärvades under 2015. Utbildningen beviljades 2
starter med 25 studenter/start. Söktrycket
acceptabelt med hänsyn till att den tidigare inte
tillhört Stiftelsens utbud. Alla platser tillsattes inför
start.
Fristående utbildningar & kurser
Under 2017 lanserades en ny webshop
(katalog.nordiskatextilakademin.se) för fristående
utbildningar och kurser för att utveckla erbjudandet
för det livslånga lärandet. Under 2017 har ett 10-tal
kurser digitaliserats. Under 2018 har inte utbudet
vidgats då försäljningen varit tveksam.
Projekt
Under året 2018 har Stiftelsen medverkat i ett antal
projekt.
•

Kvalitets- och produktionsutvecklare,
400 YH-poäng/2 år
Utbildningen är en återstart av utbildningen
Kvalitetstekniker, med en möjlighet att fördjupa sig
inom produktion. Den beviljades 2 starter med 25
studenter/start. Söktrycket acceptabelt trots att den
inte varit möjlig att söka under tre år. Eftersom
utbildningen har ett viktigt fokus på Hållbarhet ses
detta som anledningen till dess attraktivitet och
samtliga platser är fyllda. Det är också tydligt att
näringslivet i allt större utsträckning efter frågar
denna typ av utbildning. Efterfrågan antas därför
öka.
Internationell designer inom textil, mode och funktion,
400 YH-poäng/2 år

•

•

Projektet BOSS syftar till att utveckla
branschmodeller för validering. Projektet är en
realisering av några av de slutsatser som
framkom i projektet Konfektion 4.0, där
migrationens möjligheter utvecklats för att
tillvarata de ca 2000 nyanlända textilares
kompetens. Projektet BOSS fortsätter under hela
2019
Projektet CREATEX har startats under 2018, men
kommer ha sitt genomförande under 2018.
Projektet vill ge unga designers en möjlighet att
genom inspiration av det textila arvet skapa nya
produkter. Här ingår som en del att digitalisera
ca 100 mönster ut Textilmuseets samlingar.
Samverkansprojekt med näringslivet har också
utvidgats och är en del av konceptet inom
Stiftelsen utbildningar. Totalt under året har fyra
samverkansprojekt drivits, varav J Lindeberg är
det största.

Skaraborgsvägen 3A, Box 55008, 50114 Borås • Telefon 033-41 01 07
info@Proteko.se • www.Proteko.se
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Bolagen Kompetenspoolen i Sjuhärad AB &
Proteko Läromedel AB
Verksamheten i bolagen är mycket begränsad
och är i praktiken vilande.
Borås 2018-05-07
Christian Lundell
Verkställande Direktör
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Kommunstyrelsen
2019-09-30
Nr 149
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktige
2019-09-30

Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020
23 januari
20 februari

(Allmänhetens frågestund, kl 17.00)

19 mars
29 april

(Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund
samt behandling av årsredovisning) (Onsdag)

14 maj
17 juni

(Onsdag)

27 augusti
24 september

(Allmänhetens frågestund, kl 17.00)

15 oktober
25-26 november (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten)
10 december
Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en
början klockan 18:00 om inget annat anges.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020
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Publicering

Kommunfullmäktige
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Sammanträdet börjar kl 09.30
Onsdag
Beslut i övriga ärenden
Beslut om budgeten
Sammanträdet börjar kl 09.00
Sammanträdet börjar kl 13.00
Behandling av årsredovisning
Gruppöverläggningar (budget)
Tisdag
Allmänhetens frågestund, kl 13.00
Allmänhetens frågestund, kl 17.00

25/112)4)5)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx
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Nr 150
Kommunstyrelsen
2019-09-16
Bemannad parklek året runt på
Stadsparkens
lekplats
Dnr KS 2016-00819 332
Datum

Roger Kardell
Handläggare
2019-09-16
Dnr KS 2016-00819 332
033 357040

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Instans

Kommunfullmäktige

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Genomförd utredning om bemannad parklek godkänns som svar på uppdraget
till Tekniska nämnden och Förskolenämnden att i samarbete ta fram ett förslag
på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och
Stockholm, till Stadsparkens lekplats.

Reservationer
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.

Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 som svar på motionen ”Bemannad
parklek året runt på Stadsparkens lekplats” att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats. Båda nämnderna har som svar på detta ställt sig bakom
genomförd utredning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
förskoleförvaltningen och tekniska förvaltningen som sammanfattningsvis säger
att:
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts i
stället tre alternativa placeringar fram i utredningen där parklek eventuellt skulle
kunna bedrivas.
B 2898
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Annelundsparken
Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för
parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för
att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och
personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av
verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken
angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt.
Bodavallen
Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns
det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek.
Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande
lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande
allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av
lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken.
Kronängsparken
Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i
Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande
utveckling.
Kommunstyrelsen bedömer att Förskolenämnden och Tekniska nämnden har
genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte lämpar sig för
att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avser. Nämnderna anger i
stället några alternativa ställen att bedriva parklek på. Huruvida någon av dessa
ev. placeringar kommer att realiseras blir en fråga för kommande
budgetprocesser.

Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Utredning om bemannad parklek

Tom Andersson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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PROTOKOLLSANTECKNING

E1: Svar på motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) Bemannad parklek året runt på
Stadsparkens lekplats.
Vi vill uppmärksamma de styrande partierna på att den utredning som gjorts, vilket anses besvara
motionen, inte är gjord utifrån motionens intentioner. Motionens intention var att skapa en
bemannad parklek i Stadsparken. Som vi uppfattar svaret har utredningen utgått ifrån att skapa en
bemannad parklek på samma sätt som sker i Stockholm och Göteborg, med specifika lekytor och
verksamhetslokal vilket enligt utredningen inte går att få till i Stadsparken. Om man istället hade
utgått ifrån att skapa en bemannad parklek utifrån de förutsättningar som finns i Stadsparken hade
svaret eventuellt sett annorlunda ut.
Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

B 2900
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Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättad utredning och översänder denna till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre
alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.
Samma ärende var uppe i Tekniska nämndens och Förskolenämndens
decembermöten 2018 där besluten fick olika inriktningar och innebörd. På
grund av missförstånd i voteringen i ärendet (se bilagd protokollsanteckning)
väljer Ordförande i Tekniska nämnden att lyfta ärendet på nytt.
Beslutsunderlag
1. Utredning Bemannad parklek 2018-11-19
2. Protokollsanteckning Sverigedemokraterna i Borås 2018-12-18
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Parklek skulle kunna vara ett positivt komplement till den fritidsverksamhet
som idag bedrivs mot målgruppen barn. Bedömningen från berörda
förvaltningars sida är att det inte går att bedriva parklek i Stadsparken på ett
liknande sätt som den verksamhet som finns i Göteborg eller Stockholm. I
Stockholm och Göteborg har parklekarna utöver lekplats tillgång till lekytor
och verksamhetslokal. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små
och gränsar till Viskan. Då parklek inte bedöms lämplig i Stadsparken lyfts tre
alternativa placeringar där parklek eventuellt skulle kunna bedrivas.

Utredning bemannad parklek
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1 Uppdragsbeskrivning
Bakgrund till utredningen
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Syfte och frågor
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att ta fram förslag på parklek
med bemanning.
Frågor




Vad är en parklek?
Hur kan en parklek utformas?
Vilka platser i Borås är lämpliga för en parklek?

Utredningen har genomfört av representanter för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, och Tekniska förvaltningen.

Utredning bemannad parklek
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2 Parklek
En parklek är en bemannade lekplats. Parklekar har funnits sedan början av
1900-talet, den första startade i Norrköping. De första större satsningarna på
parklekar skedde i Stockholm där de bildades i syfte att ta hand om barn som
saknade omsorg när föräldrarna arbetade. De först parklekarna med kommunalt
anställd personal startade på 30-talet i Stockholm. Som mest fanns det 200
bemannade parklekar i Stockholm.1
På Stockholms Stads hemsida beskrivs ett femtiotal bemannade parklekar.
Parklekarna drivs antingen av kommunen, på entreprenad eller av ideella
föreningar. Utöver i Stockholm finns bl.a. parklekar i Karlstad, Solna,
Göteborg, och Helsingborg. Dessutom har några kommuner bemannad parklek
sommartid.
I Stockholm och Göteborg är parklekarna i regel bemannade av utbildad
personal. Parklekarna har en lokal som verksamheten utgår från, och där också
en del av verksamheten bedrivs, parklekens fokus är dock utomhusvistelse.
Parklekarna i Stockholm besöks av förskolor och fritidshem, samt av privata
besökare. Förskolorna och fritidshemmen nyttjar främst utomhusmiljöerna,
medan de privata besökarna också utnyttjar inomhusmiljöerna. Parklekarna i
Stockholm ligger organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna men har en
gemensam värdegrund:
"Parkleken verkar för en trygg, inkluderande och tillgänglig mötesplats där vi ledare, som
tydliga förebilder, värnar om allas lika värde.
Parkleken är fri, öppen och en plats där alla är välkomna.
Genom samverkan och engagemang vill vi stärka medborgarnas inflytande och självkänsla.
Kreativitet, lek, glädje och social utveckling är en grogrund i vår verksamhet som syftar till att
skapa trygghet och samhörighet i närområdet."2
Parklekarnas utbud och målgrupp varierar, vissa har målgruppen 0-12 år, andra
riktar mer tydligt in sig mot mellanstadiebarn eller äldre barn. På vissa av
parklekarna bedrivs öppen förskola, på andra bedrivs mer fritidsgårdsinriktad
verksamhet, andra har verksamheterna i kombination. Parklekarna
tillhandahåller ytor för lek, toaletter, leksaker och lekutrustning. Parklekarnas
utbud varierar beroende på lokalerna och parkernas beskaffenheter. Parklekar
har ofta ett café, de kan ha djur, bedriva odling och i vissa fall har de en
skejtramp.
På Östermalm i Stockholm var under 2017 Stadsdelens tre parklekar och
ungdomspark öppna totalt 6465 timmar och ungdomsparken var öppen 629
Wikipedia
Verksamhetsplan 2018 för Parklekar Östermalm.
Utredning bemannad parklek
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timmar. Totalt hade verksamheten 357 000 besök.3 Vilket innebär att enheterna
i snitt hade 89 000 besökare under 2017.
Göteborgs Stad har totalt fem parklekar/bemannade lekplatser, dessa ligger
organisatoriskt under Stadsdelsnämnderna.

Verksamhetsberättelse 2017 Parklek Östermalm
Utredning bemannad parklek
3
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3 Utformningen av parklek
Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 § 55 att ge Tekniska nämnden och
Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på parklek med
bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till
Stadsparkens lekplats.
Organisatorisk hemvist
Förskolenämnden ansvarar enligt nämnden reglemente för uppgifter avseende
kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen
enligt skollagen och andra skolförfattningar.
Förskoleförvaltningens bedömning är att Förskolenämndens verksamhet endast
ska rikta sig mot barn i förskoleålder och att en parklek är inriktad mot barn
och ungdomar från förskoleålder upp till mellanstadieålder.
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden
till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete och
att främja fritidsverksamheten i kommunen. Fritids-och folkhälsoförvaltningen
svarar lämpligen för driften av parkleken, själv eller genom idéburet offentligt
partnerskap (IOP).
Tekniska nämnden har i uppgift att handlägga alla frågor rörande parker i den
mån det inte ankommer på annan. Vidare åligger det Tekniska nämnden att
handlägga alla frågor rörande projektering, byggnation samt skötsel/drift av
Borås Stads lekplatser. Skötseln av en parklek ansvarar lämpligen Tekniska
nämnden för.
Verksamhetsidé för Parklek
Verksamhetsidén är att parkleken är en mötesplats för barn, ungdomar och
föräldrar där det finns möjlighet att leka på lekplatsen men där också
pedagogiska aktiviteter sker i grupp i samarbete med barn och ungdomars
medföljande vuxna. Parkleken sker primärt genom utomhusaktiviteter i form av
fritidsaktiviteter och utlånande av lekmaterial, men verksamheten i likhet med
parklekarna i Göteborg och Stockholm behöver ha en fysisk lokal att utgå från.
Om det är möjligt utifrån förskolans planering, parklekens placering och under
förutsättning att erforderliga tillstånd ordnas kan Förskoleförvaltningens öppna
förskola Tittut! regelbundet besöka parkleken.
Verksamheten bör vara öppen på vardagar för att möta föräldralediga med
barn, men också på helger för att möta föräldrar med barn i förskole- och
skolålder. Den nämnd som får eventuellt uppdrag att införa parklek bör besluta
om öppettider. Som exempel har Parkleken Plikta i Göteborg öppet i stort sett
dagligen klockan 10-17.
3.3.1

Målgrupp

Verksamheten är barn 0-12 år och till deras vårdnadshavare och anhöriga.
Vårdnadshavare ansvarar själva för sina barn och deltar själv i verksamheten.
Därmed ges medföljande vuxna möjlighet till social gemenskap.
Utredning bemannad parklek
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Tillgänglighet och besöksantal

Antal besökare är svåruppskattat utan beror på var i staden som en Parklek
ordnas. Ett centralt läge genererar rimligtvis mer besökare från hela kommunen
till parkleken, men ur ett kompensatoriskt perspektiv kan parklek i ett
socioekonomiskt svagare område vara att föredra.
3.3.3

Lokal och utemiljö

Eventuell parkleken föreslås utgår från en befintlig eller kommande lekplats.
Utöver förråd, cyklar lekmaterial, bänkar, bord och grillar, behöver parkleken
ha en lokal för inomhusaktiviteter och personalutrymmen. Lokalen behöver
vara ca 100 kvm. 60 kvm innehåller lokal för inomhusaktiviteter med enklare
kök, toalett för besökare samt förråd. 40 kvm innehåller personalutrymmen
med kontor, pentry, toalett och dusch.
3.3.4

Bemanning

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken
bemanning verksamheten behöver.
Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare) och kan därför i nuläget
inte avsätta personella resurser till verksamheten.
Budget och drift
Inom ramen för befintliga budgetmedel finns inga förutsättningar hos
utredande nämnder att bedriva parklek inom befintlig budgetram, utan
eventuell verksamhet bygger på en utökad budgetram.
I Göteborg drivs parkleken i kommunal regi. I Stockholm drivs parklekarna i
kommunal regi, av ideella föreningar eller på privat entreprenad. Eventuellt kan
bemanning och drift av parklek i Borås ske genom IOP.

4 Placering av en parklek
Stadsparken
På Borås Stads hemsida beskrivs parken på följande sätt:
”Stadsparken är med sin rikliga grönska och mångfalden av växter en plats där besökaren
får följa årstidernas olika växlingar. Växterna i form av stora gamla träd och blommande
buskar sätter sin prägel på parken och skapar en variation som man kan se långt utanför
parkens gränser. Vårblommande lökväxter pryder parkens gräsmattor och rabatter under
våren. De följs av prunkande rabatter med sommarblommor och perenna växter.
Parken har stor betydelse som stadsbyggnadselement med sina 33 700 kvm och är en av de
byggstenar som skapar vår stad tillsammans med hus, vägar och vatten. Den förskönar
staden med sin kraftiga grönska och vackra planteringar. Den hjälper människor att
orientera sig och fungerar som ett landmärke.”
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1400 m2

I jämförelse med de ytor som Stockholm och Göteborg nyttjar till parklek är
arealen i stadsparken mycket små. De gräsytor i parken som klarar en sådan
aktivitet uppmäts till 1400 m2, de ligger i anslutning till Orangeriet. Under
sommaren upplåts gräsytan till föreningar och evenemang flera gånger i veckan.
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns plats för
flertalet av de saker som enligt den motion som utredningsuppdraget bygger på,
bör finnas i en parklek såsom, grill, utegym, boulebana och pingisbord. Då ytan
gränsar mot Viskan bedömer Förskoleförvaltningen att ytan är olämplig för
parklek. Trots Stadsparkens relativt stora yta är de ytor som Tekniska
förvaltningen bedömer vara lämpade för parklek små. På vintern finns en
isbana som besökarna kan åka på som skulle kunna vara en del av parkleken.
Fritidsbanken lånar ut skridskor. På sommarhalvåret är ytan reserverad till
andra aktiviteter bland annat dans och musik.
4.1.1

Lekplatsen

Lekplatsen som finns i Stadsparken blev klar i september 2013. Barn i Borås
fick möjlighet att vara med och rösta fram sin favoritlekplats. Lekplatsen är en
form av utflyktspark där det finns fler och andra lekredskap än de som finns
hemma på kvarterslekplatsen. Lekplatsen är intressant vid alla årstider, inte
minst på vintern. Lekplatsen riktar sig främst mot barn i förskoleålder, men
även äldre barn leker på lekplatsen. Lekplatsen är en statisk yta som inte
uppmuntrar till fri eller kreativ lek. Detta leder i förlängningen till att barn går
miste om många pedagogiska moment som är centrala i parklek.

Utredning bemannad parklek
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Orangeriet

Orangeriet uppfördes i Borås Stads regi 2014. Initialt bedrev Miljöförvaltningen
en mötesplats kring hållbar utveckling i lokalen i lokalen parallellt bedrevs
restaurang/café/ av extern operatör. Dåvarande restauratör har gått i konkurs.
Lokalförsörjningsnämnden har i oktober 2018 tecknat ett nytt driftsavtal för
Orangeriet. Med undantag för en mindre yta som disponeras av Fritidsbanken
är hela Orangeriet uthyrt till operatören och går därför inte under en
överskådlig framtid att nyttja till parklek. Berörda förvaltningar gör
bedömningen att det inte går att få fram lokaler för Parklek i Stadsparken.
4.1.3

Den öppna förskolan Tittut!

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare meddelat Förskoleförvaltningen att
man vill minska fordonskörande i parken, därav hänvisas den mobila öppna
förskolan till andra mer lämpliga parker där angöring inte utgör en trafikfara för
de som vistas i parken och på lekplatsen.
4.1.4

Sammantagen bedömning

Bedömningen är att Stadsparken inte är lämplig för parklek, detta då ytorna
som kan anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är
uthyrt och kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms
som svårt att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan
medges inte fler byggnader i parken. Vidare får den mobila öppna förskolan
Tittut! inte köra in i parken.
Annelundsparken
Mindre än 1 km från Stadsparken ligger Annelundsparken. Annelundsparken är
knappt tre gånger så stor som Stadsparken och mer än halva arealen är
naturpark. På försommaren blommar azaleor och rhododendron och på en av
terrasserna finns pionrabatter med ett 80-tal sorter. I parken finns fruktträd,
bärbuskar, boulebana och grillplats. Parken ligger ett par hundra meter från
busshållplats och har en besöksparkering utanför Annelundsvillan.
4.2.1

Lekplatsen

Lekfortet som ligger i Annelundsparken är stadens största lekplats. Lekplatsen
har många olika lekredskap anpassade för olika åldrar och flera lekredskap är
handikappanpassade. I anslutning till lekplatsen finns det grillmöjligheter och
toaletter. Lekplatsen skulle med små medel kunna integreras i en parklek. Flera
ytor finns kring lekplatsen för att bedriva parkleksaktiviteter på.
4.2.2

Lokal

I dagsläget saknas lokal för personalutrymmen eller lokal för förvaring av
lekredskap. Gällande detaljplan medger ej uppförande av verksamhetslokal. Om
verksamheten kan använda någon av de till parken angränsande kommunala
fastigheterna får utredas särskilt.
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Den öppna förskolan Tittut!

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att den mobila förskolan Tittut! får
köra in och bedriva verksamhet från parkeringen utanför Annelundsvillan.
Dock ej i direkt anslutning till lekfortet.
4.2.4

Sammantagen bedömning

Bedömningen är att Annelundsparken skulle kunna vara lämplig att anpassa för
parklek, ytorna runt lekplatsen bedöms som lämpliga. Det som saknas idag för
att kunna starta upp en parklek är lokal för att förvara lekredskap i och
personal/verksamhetslokaler. Gällande detaljplan medger ej uppförande av
verksamhetslokal. Om verksamheten kan använda någon av de till parken
angränsande kommunala fastigheterna får utredas särskilt.
Bodavallen
Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att utveckla Bodavallens
idrottsområde till ett aktivitetsområde med allehanda fritidsaktiviteter. I
dagsläget byggs en kombinerad isbana och konstgräsplan och det kommer att
byggas en multiaktivitetsyta för barn och unga. I dagsläget är det fem föreningar
som är aktiva på Bodavallen. På sikt hoppas Fritids- och folkhälsoförvaltningen
att ännu fler föreningar vill vara aktiva i området.
Utöver uppstyrda föreningsaktiviteter kommer det också finnas möjligheter till
spontanidrott och rörelse för olika åldrar på Bodavallen. Fritidsbanken planeras
läggas i anslutning till området så möjligheten att låna utrusning för olika
aktiviteter kommer att finnas i framtiden. Inom 5 år avser Fritids- och
folkhälsonämnden bygga en lekplats, utegym och hinderbana i området.
Ambitionen är också att det ska anläggas ett allaktivitetshus. Tekniska
förvaltningen arbetar för att närliggande Bodakullen ska bli mer tillgänglig och
öppnare, området kan nyttjas i en eventuell parklek.
Eventuellt kan samverkan ske med Öppna förskolan Boda.
4.3.1

Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek på Bodavallen. Då området fortfarande är i omdaning finns
det fortfarande möjlighet att anpassa delar av området för parklek.
Utomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas på idrottsytorna och på kommande
lekplats. Inomhusaktiviteterna skulle kunna bedrivas i kommande
allaktivitetshus. Eventuellt skulle delar av verksamheten i form av utlåning av
lekredskap kunna ske i samarbete med Fritidsbanken.
Kronängsparken
Avseende del av Norrby pågår ett detaljplanearbete4. Detaljplanens syfte är bl.a.
att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken till en stor och sammanhållen
park för boende på Norrby. Kronängsparken skulle kunna vara ett alternativ för
parklek när parken är iordningställd. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig
utgångspunkt i parkleken.
Norrby Garvaren 15 med flera
Utredning bemannad parklek
B 2912
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Sammantagen bedömning

Den sammantagna bedömningen är att det skulle kunna vara lämpligt att
anlägga en parklek i Kronängsparken. Innan eventuellt beslut om parklek i
Kronängsparken, behöver beslut fattas om Kronängsparkens kommande
utveckling.

Anton Spets
Stadsträdgårdsmästare
Olof Fredholm
Enhetschef administration
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Nr 151
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Dnr KS 2019-00356 1.2.4.0
agnus WidénFramställan för Kommunfullmäktiges
andläggare
33 357142 ställningstagande - förvärv av del av fastigheten
Kommunfullmäktige
Lundby 1:7 Borås
Datum

2019-09-30

Instans

Dnr KS 2019-00356 1.2.4.0

Från Kommunstyrelsen
Framställan
för Kommunfullmäktiges ställningstagande
Till Kommunfullmäktige
- förvärv av del av fastigheten Lundby 1:7 Borås

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås ABs investering i en 3500 kvadratmeter stor byggnad
på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca
48 miljoner kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till
investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.
I beslutet deltar ej Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Andreas Exner
(SD), Kristian Silbvers (SD), Niklas Arvidsson (KD) och Ida Legnemark (V).
Sammanfattning
IBAB har begärt att få förvärva fastigheten Lundby 1:7 och uppföra en byggnad
på 3500 kvadratmeter byggnadsyta för familjeaktiviteter. Bolaget har tecknat en
avsiktsförklaring med en extern hyresgäst som skall driva verksamheten.
Byggnadsinvesteringen beräknas till 48 miljoner kronor. Bolagets begäran om
att förvärva fastigheten/marken behandlas i särskilt ärende.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Industribyggnader i Borås AB avser att uppföra en byggnad med ett center för
familjeaktiviteter på fastigheten Lundby 1:7. Byggnaden skall uppföras där
nuvarande Rotundan ligger, som skall rivas. Bolagets styrelse har på
styrelsemöte 190326 beslutat tillskriva Kommunfullmäktige och skrivelsen har
inkommit 190401. I enlighet med bolagsordning och ägardirektiv bereds
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen.
Detta ärende behandlar endast investeringen i byggnad och bolagets begäran att
förvärva del av fastigheten Lundby 1:7 behandlas i särskilt ärende. Troligen
kommer bolaget att få arrendera marken av staden.
Investeringen i byggnaden beräknas uppgå till 48 miljoner kronor.
Byggnaden/hallen kommer att vara 3500 kvadratmeter byggnadsyta. Bolaget
har tecknat en avsiktsförklaring med en hyresgäst om att hyra lokalen.
B 2915
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Bolaget beräknar starta projektet omgående efter fullmäktiges beslut med
planerad verksamhetsstart hösten 2020.
Redan från början räknar bolaget med ett positivt kassaflöde. Kalkylen bygger
på 33 års avskrivning. Finansieringen av investeringen ryms med god marginal
inom nuvarande lånelimit hos stadens internbank.
Kommunstyrelsens bedömning
Projektet att uppföra en byggnad som skall användas som ett center för
familjeaktiviteter får anses ligga inom ramen för IBABs ägardirektiv som bl.a.
talar om att ”vara ett redskap för okonventionella lokallösningar”.
Kommunstyrelsens ställningstagande till investeringen på 48 miljoner kronor
görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. Den presenterade
kalkylen visar ett överskott, men på längre sikt kan det finnas risker om det t.ex.
inte går att omförhandla hyresvillkoren till acceptabla nivåer när första
avtalsperioden löper ut efter 12 år. Det är också av största vikt att bolaget gör
en noggrann motpartsbedömning av hyresgästen som tecknar hyresavtalet.
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets/investeringens
affärsmässighet, utan förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga
grunder de har att följa.

Beslutsunderlag
1. Brev från IBAB, 190326
2. Protokoll från styrelsesammanträde, 190326

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT FÖRSLAG

E10: Framställan för Kommunfullmäktiges ställningstagande - förvärv av del
av fastigheten Lundby 1:7 Borås
Med anledning av att Kommunstyrelsen enligt vår mening inte fått en god helhetsbild av kostnaderna
för projektet vill vi återremittera ärendet.
Vi anser att det beslutsunderlag som idag ligger på bordet inte är tillräckligt, eftersom något beslut
om arrende ännu inte tecknats. Dessutom kvarstår frågetecken om byggnation av detta slag ligger
inom den kommunala kompetensen. Det kan anses vara otillbörligt gynnande av enskild aktör.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta:
Ärendet återremitteras för att få en helhetsbild över kostnaden för projektet.

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson
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Kommunstyrelsen
2019-09-16
Nr
152
Dnr KS 2019-00526 3.6.7.2
Roger Kardell
Handläggare Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för
33 357040
Kommunfullmäktige
färdigställande av projektet
konstgräsplan för att öka
användningen samt förbättra säkerheten av densamma.

2019-09-16
Ansökan

Dnr anläggningslån
KS 2019-00526 3.6.7.2
om
till Sparsörs AIK för
Från
Kommunstyrelsen av projektet konstgräsplan för att öka
färdigställande
Till Kommunfullmäktige
användningen samt förbättra säkerheten av densamma.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock
max 434 tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter
ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning.
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet,
senast två år efter beslutet.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.
Nämnden skriver att Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig
inriktning på fotboll. Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva
barn och ungdomar. Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga
verksamhet på sin egna anläggning Trollevi. Anläggningen består av en
klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en elvamannagräsplan samt en
konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen
av planen även under den mörka årstiden. Planen ligger även idag för nära en
slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid närkamper. För att eliminera
riskerna vill föreningen schakta bort massor och anlägga en mur. Slutligen vill
Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en
mindre platsbyggd läktare. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra
att föreningen vill satsa på elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt
att de gör förebyggande arbete så säkerhetsrisken minskar.
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k.
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot
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föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats
får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller
normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.
Anläggningslånet till Sparsörs AIK faller väl in i detta koncept.

Beslutsunderlag
1. KF skrivelse
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut
3. Ansökan om anläggningslån från Sparsörs AIK

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka
användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet,
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Ärendet i sin helhet
Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll.
Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva barn och ungdomar.
Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga verksamhet på sin egna
anläggning Trollevi.
Anläggningen består av en klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en
elvamannagräsplan samt en konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen
av planen även under den mörka årstiden.
Planen ligger även idag för nära en slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid
närkamper. För att eliminera riskerna vill föreningen schakta bort massor och
anlägga en mur.
Slutligen vill Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås
samt en mindre platsbyggd läktare.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra att föreningen vill satsa på
elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt att de gör förebyggande
arbete så säkerhetsrisken minskar.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projekt
konstgräs för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se
2. Sparsörs AIK

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Sparsörs AIK
Borås Stad
C/O Att: Tommy Jingfors
Fritids och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås
Sparsör, 2019-03-08
Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projektet
konstgräsplan för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Fastighet: Trollevi, Hovalidsvägen 3, 513 50 SPARSÖR
Verksamhet
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka. Fotboll, vilket i
dagsläget är vår främsta idrott utövas mest. Men tack vare vår multi-sportarena utövas även
andra sporter spontant såsom basket, innebandy och skridskoåkning frekvent på densamma.
Trollevi har i dagsläget en 11-mannaplan gräsplan och en 11-mannaplan konstgräsplan vilken
anlades för 3 år sedan i samband med en uppgörelse mellan Lokalförsörjningsförvaltningen.
Vår ekonomi är i balans, klubben är aktiv och en viktig plats för de boende i närområdet, vilket
varit en förutsättning för det vi här ansöker om. Vi är idag ca 300st aktiva barn och ungdomar
i föreningen samt 550 medlemmar.
I samband med det föregående projektet (vilket framgångsrikt är slutfört och tagit i drift) hade
vi i beräkningarna att i ett senare skede anlägga en belysning av planen. Detta för att dela upp
investeringen och även säkerställa att utnyttjandegraden blev i linje med förväntningarna. Vi
kan idag konstatera att så är fallet och den anläggning som vi anlagt har blivit det som vi
planerade. Medlemmar och aktiva är väldigt stolta och nöjda med den första fasen av projektet.
Vi kan dock konstatera att utnyttjandegraden och användningen av konstgräsplanen kan ökas
om vi investerar i en belysning. Vi kommer då att öka idrottandet till att även omfatta de
månader då mörkret kommer tidigare. Dvs september-december samt mars-April vilket
innebär ca 4-5 månaders mer nyttjandegrad (snö perioden ej inräknat).
Vidare är tyvärr planens placering och omgivningens natur farlig när vi spelar 11 manna
matcher på konstgräsplanen. Vi måste vi placera 4 stycken 7-manna mål (vilka används av
våra barn och yngre spelare) vid sidlinjerna. Avståndet från sidlinje till nuvarande slänt
respektive staket gör att målen bara placeras ca 1meter från sidlinjen vilket är en säkerhetsrisk
vid närkamper och aktiva matcher för dem som blivit lite äldre. Vi behöver därför schakta bort
lite massor, anlägga en mur och nergång från Sparsörs området så att vi enkelt och säkert kan
komma ner till planen. Allt för att förbättra säkerheten och inhägna planen på ett optimalt sätt.
Slutligen behöver vi införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en mindre
platsbyggd läktare (sittplatser) för att våra åskådare på ett enkelt sätt kan kolla på fotboll. Vi
planerar att bygga läktaren i egen regi efter att grundstommen är på plats.
När allt detta är genomfört har vi en anläggning som kommer att vara redo för många års
utnyttjande och spel.
För att kunna genomföra det ovan nämnda ansöker vi härmed om ett anläggningslån för att
klara av finansieringen.
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Sparsörs AIK
Föreningens totala kostnad beräknas vara för detta slutgiltiga fas:

1. Belysning 12st strålkastare & 6st belysningsstolpar

740 000 kr

2. Schaktning, fundamentmontering och staketjustering

230 000 kr

3. Avbytarbås 2st 6,25m, läktare,
material och grundbyggnation

115 000 kr

Beräknade kostnader totalt:

1085 000 kr

Vi vår förhoppning är att vi erhåller ett anläggningslån på ovan projektkostnad.
Vidare kommer vi att ansöka om bidrag från Västgötaidrottsförbund för slutförande av
projektet. Det finns ett regelverk som ger oss möjlighet till bidrag på max 400 tkr (50% av
investeringen).
Resterande del av finansieringen kommer vi att lösa med egna medel.

Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Sparsörs AIK,

Anders Manfred
Ordförande, Sparsörs AIK

Bilagor
-
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Sparsörs AIK
Bilaga 1 – Finansieringsplan

Investering

1085 000 kr

Anläggningslån 40%

- 434 000 kr

VFF av belysningen 50%

- 400 000 kr

Egna medel

- 251 000 kr

Summering

0 kr
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§ 79

Dnr FOFN 2019-00067 3.6.7.2

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka
användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.
Beslutet förutsätter ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och
exploateringsavdelning.
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet,
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Sammanfattning av ärendet
Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll.
Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva barn och ungdomar.
Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga verksamhet på sin egna
anläggning Trollevi.
Anläggningen består av en klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en
elvamannagräsplan samt en konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen
av planen även under den mörka årstiden.
Planen ligger även idag för nära en slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid
närkamper. För att eliminera riskerna vill föreningen schakta bort massor och
anlägga en mur.
Slutligen vill Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås
samt en mindre platsbyggd läktare.

Justerandes signatur
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Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra att föreningen vill satsa på
elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt att de gör förebyggande
arbete så säkerhetsrisken minskar.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projekt
konstgräs för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2019-05-21.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

B 2933

kommunfullmäktiges handlingar | 17 oktober 2019

B 2934

An
Ha
03

kommunfullmäktiges handlingar | 17 oktober 2019

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Sida

1(3)

Nr 153
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Dnr för
KS 2019-00694
3.1.2.6
Densiteten
2 m.fl.
nders Graad Omreglering av tomträttsavgäld

andläggare
33 357296

Datum

2019-09-30

Dnr KS 2019-00694 3.1.2.6

Instans

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för Densiteten 2 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Markoch miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.
Sammanfattning
Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 202101-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya
avgäldsunderlag och avgälder.
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Ärendet i sin helhet
Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 202101-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya
avgäldsunderlag och avgälder.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för
trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 %
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 13 % vilket motsvarar den
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750)
till 1:a kvartalet 2019 (index=844) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Effekten 1 (tax.värde; 506 000 kr) och
Densiteten 2 (tax.värde: 589 000 kr);
Tax.värde
mark

506 000
589 000

Reduktion
va-anslutn

Reduktion
trädgårdanl

Marknadsvärde

-100 000

- 10 %

:0.75

Uppräkning Avgäldsgentemot
underlag
2016
+ 13 %

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,13
1,13

551 000
663 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 16 520 kr
för Effekten 1 (en ökning från 13 388 kr) och 19 890 kr för Densiteten 2 (en
ökning från 16 088 kr).
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Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad
som tillämpas i fastighetsdomstolsdomar för tomträttsmål.

Verksamhetsfastighet
Prometeus 3
Fastigheten Prometues 3 utgörs av ”Grand Hotell-fastigheten”. En värdering
har gjorts för att ta fram ett underlag till marknadsvärdebedömning.
Marknadsvärdet (avgäldsunderlaget) ska spegla det mest sannolika värdet vid en
frivillig försäljning på den öppna marknaden. Avgäldsunderlaget har därvid
bedömts till 23 900 000 kr. Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälden
717 000 kr per år.

Beslutsunderlag
1. Omreglering 2019 - lista

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef
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Omreglering av tomträttsavgäld för Densiteten 2 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Markoch miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.
Kommunstyrelsen uppdrar även stadskontoret att ta fram reviderade förslag till
omreglering gällande fastigheterna på Hulta.
Sammanfattning
Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 202101-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya
avgäldsunderlag och avgälder.
Ärendet i sin helhet
Innevarande år är 9 tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för
verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 202101-01. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 10 år.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås
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Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya
avgäldsunderlag och avgälder.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för
trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 %
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 13 % vilket motsvarar den
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750)
till 1:a kvartalet 2019 (index=844) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Effekten 1 (tax.värde; 506 000 kr) och
Densiteten 2 (tax.värde: 589 000 kr);
Tax.värde
mark

506 000
589 000

Reduktion
va-anslutn

Reduktion
trädgårdanl

Marknadsvärde

-100 000

- 10 %

:0.75

Uppräkning Avgäldsgentemot
underlag
2016
+ 13 %

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,13
1,13

551 000
663 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 16 520 kr
för Effekten 1 (en ökning från 13 388 kr) och 19 890 kr för Densiteten 2 (en
ökning från 16 088 kr).
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad
som tillämpas i fastighetsdomstolsdomar för tomträttsmål.
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Förslaget omfattar inte en omreglering av tomrättsavgäldsavgift gällande
berörda fastigheter på Hulta. Dessa fastigheter har fått en nedsatt
marktaxeringsvärde, vilket enligt redogjord modell ovan skulle innebära en
förändrad avgift. Kommunstyrelsen ser att stadskontoret tar fram reviderade
avgifter för dessa fastigheter och därigenom uppfyller intentionerna i
kommunallagens likställighetsprincip.

Verksamhetsfastighet
Prometeus 3
Fastigheten Prometues 3 utgörs av ”Grand Hotell-fastigheten”. En värdering
har gjorts för att ta fram ett underlag till marknadsvärdebedömning.
Marknadsvärdet (avgäldsunderlaget) ska spegla det mest sannolika värdet vid en
frivillig försäljning på den öppna marknaden. Avgäldsunderlaget har därvid
bedömts till 23 900 000 kr. Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälden
717 000 kr per år.

Beslutsunderlag
1. Omreglering 2019 - lista

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd
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Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Tomträtter omreglering 2019
Småhus

Fastighet

Verksamhetsfastighet

Fastighet

Prometeus 3

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Period
Längd år
10

Ny fr o m
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01
2021-01-01

Ny fr o m
2021-01-01

Nuvarande
årlig avgäld
16 088
14 212
14 888
15 000
15 075
15 000
13 388
15 300
13 950

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande 2018 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
429 000
589 000
663 000
19 890
379 000
531 000
584 000
17 530
397 000
551 000
612 000
18 350
400 000
556 000
618 000
18 550
402 000
558 000
621 000
18 630
400 000
556 000
618 000
18 550
357 000
506 000
551 000
16 520
408 000
564 000
629 000
18 880
372 000
522 000
572 000
17 170

Nuvarande 2016 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
442 000
11 788 000
17 000 000
23 900 000
717 000
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Densiteten 2
Densiteten 10
Densiteten 11
Densiteten 12
Densiteten 13
Densiteten 14
Effekten 1
Temperaturen 2
Trycket 7

Period
Längd år
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Nr 154
Ombyggnation Björkhöjdskolan,
Samariten 11
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Datum

nnette Antonsson
andläggare
33 353706

Instans

Dnr KS 2019-00733 2.6.1.1

2019-09-30

Dnr KS 2019-00733 2.6.1.1

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ombyggnation Björkhöjdskolan, Samariten 11
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende
Samariten 11, Klinikvägen 48 för Grundskole- och Förskolenämnden. Avtalet
gäller från och med 1 januari 2020 med en avtalstid på 15 år och en årlig
hyresnivå på 21 493 548 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att
Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget.
I beslutet deltar ej Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt återremissyrkande, se bilaga.

Ärendet i sin helhet
Borås stad förhyrde 2016 hela fastigheten Samariten 11. Sedan tidigare var
Skogsängens förskola placerad i fastigheten som sedan även kompletterats med
Skogsängen mini. Fram till sommaren 2019 har Björkängsgymnasiet, före detta
Tullengymnasiet bedrivit sin verksamhet i fastigheten. Denna verksamhet har
flyttat och lämnat plats för en utökning av Björkhöjdskolan som utöver sina
befintliga ytor även tar över gymnasiets tidigare ytor. I fastigheten finns även
CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärans de. Lokalerna kommer även att användas
som evakuering för Myråsskolans klass 4-6 under vår- och höstterminen 2020.
För att fastigheten utöver befintlig förskoleverksamhet skall kunna fungera som
en fullgod F-9 grundskola behöver fastigheten anpassas avseende följande
projekt:


Renovering, uppdatering och uppgradering av nuvarande
mottagningskök till ett tillagningskök.



Anpassning av utemiljön så att den blir mer anpassad för mindre barn
och deras behov.
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Ombyggnad som innefattar anpassningar utöver befintliga lokaler till
grundskola även specialsalar i form av trä- och textilslöjd, NO, musik,
bibliotek samt hemkunskapssalar.

Elevkapaciteten är för närvarande 120 barn i Björkhöjdskolans årskurs F-1.
Skolan planeras att vara färdigställd höstterminen 2021 och beräknas då ha en
elevkapacitet på 378 barn i årskurs F-6 samt 324 barn i årskurs 7-9.
Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till
21 493 548 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 15 år från och med 1
januari 2020.
Grundskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som
uppgår till 9 568 230 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem.
Förskolenämnden kommer att debiteras en oförändrad årlig schablonkostnad
som uppgår till 3 433 593 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem

Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om ombyggnation av Björkhöjdskolan,
Samariten 11, 2019-08-20
2. Korrigerad handling enligt delegation avseende Lokalförsörjningsnämndens
beslut om ombyggnation av Björkhöjdskolan, Samariten 11, 2019-08-20

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Återremiss
Det liggande förslaget koncentrerar en alldeles för stor andel barn och elever på ett och
samma område/enhet. Åldersspannet är också oroande stort med dels förskoleverksamhet,
dels en F-9 skola , vilket inte heller främjar en trygg verksamhet på platsen.
Sverigedemokraterna anser att årskurs 7 till 9 och förskoleverksamheten bör lyftas ur, och
därmed förbättra möjligheterna till att skapa en tryggare och säkrare inlärningsmiljö för
barnen/eleverna.

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,
Att

Ärendet återremitteras till Grundskolenämnden, där ovan nämnda synpunkter
beaktas

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd
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Förslag
Befintliga hyresavtal, FN, GRN,GVUX
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra med index
Tilläggsavtal
Total hyreskostnad
Index
Avtalslängd
Till och med
Moms

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
12 720 406 kr
3 662 109 kr
16 407 515 kr
80 % KPI
15 år
2031-09-30
Exkl.

1 232 kr/kvm
353 kr/kvm
1 585 kr/kvm
9mån uppsägning

5 års förlängning

Nuv. Hyra (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Gym. & Vux. nämnden
6 660 kvm
Ny
1 237 kr/kvm
8 238 420 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Grundskolenämnden
1 830 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
2 062 410 kr

Totala intäkter Årshyra

13 734 423 kr

1 328 kr/kvm

Nytt avtal, inkl. tilläggsavtal, GRN, FN
Fastighet
Adress
Hyresvärd
Yta
Hyra
Index
Avtalstid
Prel. Tillträde (nytt avtal)
Moms
Anpassningar

Samariten 11
Klinikvägen 48
Hemsö
10 346 kvm
21 493 548 kr/år
2 077 kr/kvm
80 % KPI
15 år
9 mån uppsägning
2020-01-01
Exkl.
Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra enligt nytt avtal (brukarnämnder)
Yta
Klass
Schablonhyra
Årshyra

Grundskolenämnden
8 490 kvm
Ny
1 127 kr/kvm
9 568 230 kr

Förskolenämnden
1 857 kvm
Ny
1 849 kr/kvm
3 433 593 kr

Totala Intäkter Årshyra

13 001 823 kr

Ca 1 257 kr/ kvm

5 års förlängning

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Nr 155
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Ny
förskola
Backadalen,
Borås
Bergsäter 1:1
Dnr KS
nnette Antonsson

andläggare
33 353706

Datum

2019-09-30

Dnr KS

Sida

1(2)

Instans

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende
Borås Bergsäter 1:1 (del av), Backadalstigen för Förskolenämnden preliminärt
från och med 1 juni 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på
3 365 833 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden
godkänner avtalsförslaget.

Protokollsanteckningar
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22 -- 23 godkänna
Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Bergsäter,
del av Bergsäter 1:1 (Backadalen), för kommunal verksamhet preliminärt under
perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2034 med en hyresnivå på 2
571 500 kronor. Förskolenämnden tillstyrkte förslaget 2018-01-10.
Avtalet skrevs med dåvarande projektägare Västbostad, Borås Bergsäter
Fastighetsbolag. Sedan 2018 har Cernera Fastigheter AB övertagit projektet.
Preliminärt startdatum för hyresavtalet var vid tecknande 2019-08-01. Sedan
dessa har projektet tillfälligt pausats för att nu åter startas upp. I det nya avtalet
tillkommer ett tilläggsavtal avseende kostnader för förskolegård samt lås, larmoch passeranläggning. Preliminärt tillträdesdatum är 2021-06-01.
Förskolan kommer att ha 9 hemvister med plats för 120-140 barn samt
tillagningskök. Enligt förskoleförvaltningen kan förskolan tillgodose platsbehov
från områdena Trandared och Centrum. Dessutom planeras byggnation av 530
bostäder inom kvarteret Åkermyntan på Bergsäter.
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Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 365 833
kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 15 år preliminärt från och med 1
juni 2021.
Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår
till 2 773 500/år plus index enligt Borås stads internhyressystem.

Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om Backadalen förskola, Bergsäter, ny
förskola

Tom AnderssonKommunalråd
Widén

Magnus
Ekonomichef
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Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna ser positivt på att fler förskolor etableras i Borås Stad. Vi vill dock
poängtera att förskolan beräknas ha 9 hemvister, vilket med 120 (140) barn innebär 13,33
(15,55) barn per avdelning. Detta innebär att det fortsatta arbetet med att minska
barngrupperna i Borås begränsas avsevärt. Alternativet för att minska barngrupperna är då
att antalet inskrivna barn i förskolan minskar för att barngrupperna ska bli mindre. Detta
följer dock inte den samhällstrend som Förskolenämnden rapporterat.
Vi ser därmed att man inför framtiden tar höjd för att lokalerna möjliggör Borås Stads vision
om minskade barngrupper.

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen
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Nr 156
Kommunstyrelsen
2019-09-16
Verksamhetsanpassning
Kvarngårdens
förskola,
Dnr KS 2019-00732 2.6.4.0
nnette Antonsson
andläggare Sparven 6

33 353706

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

2019-09-16

Dnr KS 2019-00732 2.6.4.0

Instans

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kvarngårdens förskola, verksamhetsanpassning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende
Kvarngårdens förskola, Sparven 6, Övre Kvarngatan 32 för Förskolenämnden
från och med 1 april 2020 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på
570 243 kr. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner
avtalsförslaget.
Ärendet i sin helhet
Kvarngårdens förskola verksamhetsanpassas för att säkerställa förskoleplatser i
centrum.
Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 570 243
kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 10 år från och med 1 april 2020.
Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår
till 667 489 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-09-16
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-08-20
Expedieras
Lokalförsörjningsnämnden
Förskolenämnden

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Nr 157
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Dnr KS
2019-00258 3.6.8.0 för
Upprustning
och
anpassning
av
Boråshallen
Roger Kardell
Handläggare
033 357040 evenamang
Datum

2019-09-30

Instans

Dnr KS 2019-00258 3.6.8.0

Från Kommunstyrelsen
Boråshallen,
anpassning
Till
Kommunfullmäktige

för evenemang

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja
Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag för upprustning och
anpassning av Boråshallen på 8 000 tkr varav 4 000 tkr beräknas att upparbetas
under 2019.
Ärendet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka
förslaget om investering av Boråshallen anpassning för evenemang.
Nämnden skriver att Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora
evenemang. Dock är den i vissa avseenden omodern som till exempel
möjligheten att erbjuda upplevelser runt själva matchen såsom servering av mat.
I detta syfte har det kommit ett initiativ från Borås Basket att bygga till
Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt
att Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med detta utvecklar Boråshallen
för att bättre klara logistiken vid stora evenemang. Det innebär bland annat två
toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av
kringliggande ytor.
Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget år 2019.
Ombyggnaden har en bedömd projektbudget om 8 000 000 kr, varav 4 000 000
kr bedöms upparbetas under budgetår 2019. För investeringen bedöms
kapitalkostnaden år 1 uppgå till 441 294 kr (exkl. driftkostnad).
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak
avskrivning på 30, 25, 20 och 15 år. Projektet avser att starta omgående med
projektering och med en preliminär byggtid mellan oktober 2019 – augusti
2020.
Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som
kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år.
Borås baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt och
kommunen bör då bidra med att anpassa de delar av Boråshallen som har
omedelbar bäring på Borås Baskets planer.
I Borås Stads investeringsplan 2019-2021 finns Boråshallen med som ett ännu
obeslutat objekt med 21,4 mnkr under 2020 för bl.a. tillgänglighetsanpassning
och annan upprustning. Denna begäran från Lokalförsörjningsnämnden kan
anses väl omfattas av investeringens inriktning. Kommunstyrelsen föreslår
B 2960
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därför Kommunfullmäktige att redan nu godkänna hela projektbudgeten på 8,0
mnkr vara 4,0 mnkr beräknas att falla ut under 2019 vilket omfattar två
toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av
kringliggande ytor.

Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse
2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Borås Basket

Kerstin Hermansson
KommunalrådMagnus Widén

Ekonomichef
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§ 84

Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0

Boråshallen - ny evenemangsarena
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att
prioritera tillgänglighetsarbetet i Boråshallen samt teckna ett arrendeavtal med
Borås Basket om ett nytt kök- med tillhörande serveringsdel i anslutning till
läktaren i Boråshallen.
Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen att uppdraget om
en ny evenemangshall ska avslutas i samband med investeringen i Boråshallen.
Sammanfattning av ärendet
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en
serveringsdel i Boråshallen.
Borås Basket har skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar
arrangemang i hallen.
Fritids- och folkhälsonämnden såg positivt på Borås Baskets initiativ och gav
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens
önskan till mötes.
Arbetsgruppens konkreta förslag är att teckna ett arrendeavtal med Borås
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar tilloch ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som

Justerandes signatur
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godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra
föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena.
Parallellt med Borås Baskets investering tar Borås Stad ansvar för arbetet med
tillgänglighet och logistik i hallen, utgångspunkt är den förstudie som
färdigställdes 2016. Prioritet i arbetet är toaletter och hiss i anslutning till
läktaren och dess nya kök- och serveringsdel.
Evenemangsarena i Borås
Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband
med sitt evenemang.
Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.
I vårt uppdrag kring att skapa en ny evenemangsarena i Borås, har vi
tillsammans med IF Elfsborg och Borås Basket utrett ett antal olika förslag.
Bland annat har vi studerat en helt ny evenemangsarena, som har dockats ihop
med Borås Arena som en möjlighet och med Boråshallen som ett annat
alternativ. Båda förslagen är av olika anledningar inte längre aktuella. Det nu
liggande förslaget är det mest realistiska, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
Uppdraget till Fritids- och folkhälsonämnden om en ny evenemangsarena bör
avslutas och arbetet med en eventuell framtida evenemangsarena bör naturligt
ingå i det långsiktiga strategiska arbetet för Borås.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2019-05-21.
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Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur
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Borås Eventarena

Fasad mot motorvägen

Box 413
503 12 Borås

Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426
Jan Lindberg

2019-05-02

Kv "Boråshallen", Borås Stad
Nybyggnad av arena
Fasad mot motorvägen

AuToCAD LT 2012

1:100 (A1)

A 10:02
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Utredningsskiss

J&B Förvaltnings AB
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Utredningsskiss

J&B Förvaltnings AB
Box 413
503 12 Borås

Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426
Jan Lindberg

2019-05-02

Kv "Boråshallen", Borås Stad
Tillbyggnad av idrottshall
Sektioner

AuToCAD LT 2012

1:200 (A1)

A 10:03

Handläggare
033 357366
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Boråshallen – ny evenemangsarena!
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att
prioritera tillgänglighetsarbetet i Boråshallen samt teckna ett arrendeavtal med
Borås Basket om ett nytt kök- med tillhörande serveringsdel i anslutning till
läktaren i Boråshallen.
Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen att uppdraget om
en ny evenemangshall ska avslutas i samband med investeringen i Boråshallen.
Sammanfattning
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en
serveringsdel i Boråshallen.
Borås Basket har skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar
arrangemang i hallen.
Fritids- och folkhälsonämnden såg positivt på Borås Baskets initiativ och gav
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens
önskan till mötes.
Arbetsgruppens konkreta förslag är att teckna ett arrendeavtal med Borås
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar tilloch ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som
godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena.
Parallellt med Borås Baskets investering tar Borås Stad ansvar för arbetet med
tillgänglighet och logistik i hallen, utgångspunkt är den förstudie som
färdigställdes 2016. Prioritet i arbetet är toaletter och hiss i anslutning till
läktaren och dess nya kök- och serveringsdel.
Evenemangsarena i Borås
Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband
med sitt evenemang.
Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.
I vårt uppdrag kring att skapa en ny evenemangsarena i Borås, har vi
tillsammans med IF Elfsborg och Borås Basket utrett ett antal olika förslag.
Bland annat har vi studerat en helt ny evenemangsarena, som har dockats ihop
med Borås Arena som en möjlighet och med Boråshallen som ett annat
alternativ. Båda förslagen är av olika anledningar inte längre aktuella. Det nu
liggande förslaget är det mest realistiska, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
Uppdraget till Fritids- och folkhälsonämnden om en ny evenemangsarena bör
avslutas och arbetet med en eventuell framtida evenemangsarena bör naturligt
ingå i det långsiktiga strategiska arbetet för Borås.
Beslutsunderlag
1. Borås Baskets presentation
2. Borås Baskets förslag till- och ombyggnad.
Samverkan
Ärendet har i ett tidigt skede diskuterats med berörda kommunalråd för Fritidsoch folkhälsonämndens ansvarsområde.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Kommunstyrelsen
3. Borås Basket

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
B 2968
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Nr 158
Kommunstyrelsen
2019-09-30
Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1
nnette Antonsson
Projekteringsframställan för utbyggnad
kök,
andläggare
33 353706 Trandaredskolan, Hjulet 3
Datum

Instans

Kommunfullmäktige

2019-09-30

Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen
Projekteringsframställan
Till
Kommunfullmäktige

för utbyggnad kök,
Trandaredskolan, Hjulet 3
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att
Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera
för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Hjulet 3.
Ärendet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 augusti 2019 att Kommunstyrelsen
beslutar, under försättning att Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget, att
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende
utbyggnad kök, Trandaredskolan, Hjulet 3. Investeringsutgiften beräknas till
13 900 000 kronor.
Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har idag inte den kapacitet och
arbetsmiljö som erfordras samt har inte de ytor som krävs för att förvara
råvaror. För att erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som
klarar dagens behov behöver köket byggas ut.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2019
till ett belopp av 6 500 000 kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till
investeringsbudget 2020 är projektet utökat till 13 900 000 kr. Enligt uppgift
från lokalförsörjningsförvaltningen beror förändringen på att avsättning i
investeringsbudget 2019 var en bedömning utifrån då kända fakta.
Projekteringsframställan bygger på det underlag som framkommit i förstudien
där omfattningen ökat för att klara hela skolans behov utifrån alla funktioner,
exempelvis ett nytt fläktrum.

Beslutsunderlag
1. Projekteringsframställan
från Lokalförsörjningsnämnden
Borås
Stad
Tom Andersson
Kommunalråd
B 2974

Magnus Widén
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Kommunstyrelsen
Nr
159
Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1
Roger Kardell
Handläggare
33 357040 Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen
2019-09-30

2019-09-30

Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
Projekteringsframställan

ombyggnad av Sjöbovallen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av
Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 tkr.
Ärendet i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende
Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71.
Fritids- och folkhälsonämnden begärde 2017-07-03 att
Lokalförsörjningsnämnden utför en förstudie för ny-/ombyggnad av
omklädningsbyggnad på Sjöbovallen. Projektet upptogs därefter i Borås Stads
investeringsbudget 2019 med en budget om 15 500 000 kr. I Lokalförsörjningsnämnders förslag till investeringsbudget 2020 finns projektet upptaget med en
utökad budget om 17 500 000 kr.
Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och
byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det
finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och
omklädningsrum.
Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben. Genom att riva modulbyggnaderna
och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad
så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omklädningsrum uppfyller
också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total nybyggd BTA blir ca 682
m². Projektering september - december 2019. Byggstart hösten 2020 med
inflyttning våren 2021. Jämfört med förstudien som låg till grund för det
gällande budgetbeslutet i KF har det tillkommit en hårdgjord parkeringsplats
med handikapplatser och att funktionsytorna (dvs större ytor för att klara fler
personer) har ökat. Bedömningen från Lokalförsörjningsnämnden och med
hänsyn tagit till tidigare liknande anbudspriser är att objektets budget behöver
ökas med 2 000 tkr till sammanlagt 17 500 tkr
Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien inte styrt mot den av
Kommunfullmäktige avsatta totalutgiften på 15 500 tkr utan landat i en
totalutgift som är 2 000 tkr högre. Kommunstyrelsen bedömer dock att de
B 2980
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tillkomna åtgärderna som parkeringsytor och ökad tillgänglighet är rimliga i
sammanhanget. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att
godkänna ett projekteringsuppdrag som bygger på en totalutgift för projektet på
17 500 tkr.

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden

Tom Andersson
KommunalrådMagnus Widén

Ekonomichef
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SVAR PÅ MOTION
Datum

2019-09-02

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2014-00678 370

Nr 160
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Kerstin
Hermansson (C):
Solceller som tak på parkeringsplatser!
2019-09-02

Dnr KS 2014-00678 370

Svar
på motion av Kerstin Hermansson
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
som
tak på parkeringsplatser!

(C): Solceller

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionens att-sats att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller
förklaras besvarad.
Motionens att-sats att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att utreda
möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser
bifalles.
Sammanfattning
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-0924 lämnat in förslaget att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att inrätta
några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar samt att
utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på
parkeringsplatser.
Motionen har skickats på remiss till Borås kommuns Parkerings AB,
Samhällsbyggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Tekniska
nämnden.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget att Borås kommuns Parkerings AB ska
utreda en storskalig utbyggnad av solenergi.
Ärendet i sin helhet
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-0924 lämnat in förslaget att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB att inrätta
några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar samt att
utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av solenergi på
parkeringsplatser.
Motionären belyser att andelen elbilar ökar och bedöms öka stort framgent och
menar att laddning av elbilar med platsproducerad solenergi är en både
tilltalande och praktisk lösning. Flera platser runt om i landet arbetar redan med
sådana system och motionären föreslår att Borås följer efter.
Motionen har skickats på remiss till Borås kommuns Parkerings AB,
Samhällsbyggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Tekniska
nämnden. Borås kommuns Parkerings AB avstyrker motionen då bolaget står
B 2987
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inför ett antal större investeringar som behöver prioriteras och därför anser att
uppdraget inte är genomförbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Övriga
remissinstanser ställer sig positiva och tillstyrker motionen. Tekniska nämnden
påtalar att i ett första steg bör en utredning göras för att beskriva de tekniska,
praktiska och ekonomiska förutsättningarna för solcellsdrivna
laddningsstationer.
Borås kommuns Parkerings AB har tidigare utrett möjligheten till solcellsdrivna
laddplatser, men då tiden gått sedan dess bedömer Kommunstyrelsen att
bolaget på nytt bör utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av
solenergi på parkeringsplatser. Gällande förslaget att inrätta några
parkeringsplatser med tak av solceller föreslår Kommunstyrelsen att inget beslut
tas förrän utredningen ovan är gjord. En sådan investering får också anses ingå i
bolagets befintliga uppdrag enligt ägardirektivet.
Beslutsunderlag
1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på parkeringsplatser!,
2014-09-24
2. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på
parkeringsplatser! från Tekniska nämnden, 2015-02-05
3. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på
parkeringsplatser! från Borås kommuns Parkerings AB, 2015-03-03
4. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på
parkeringsplatser! från Borås Energi och Miljö AB, 2015-03-11
5. Yttrande över motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på
parkeringsplatser! från Samhällsbyggnadsnämnden, 2015-03-20

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Motion: Solceller som tak på parkeringsplatser
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig generellt positivt till att solcellsmoduler uppförs
över parkeringsplatser i Borås, under förutsättningar att åtgärdsförslagen uppfyller de
krav som ställs i Plan- och bygglagen och stämmer överens med gällande planer och
bestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppsättning av solcellsmoduler på tak
eller som tak är bygglovspliktiga. En lämplighetsbedömning måste göras i varje enskilt
fall.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Kjell Classon
Ordförande

B 2990

Rita Johansson
Förvaltningschef
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Remissvar Motion: Solceller som tak på
parkeringsplatser!
Diarienummer: 2014/KS0678
Borås Energi och Miljö ser positivt på att parkeringar förses med solceller för
laddning av elbilar, därmed tillstyrker bolaget motionen.

Borås Energi och Miljö AB

Ulf Sjösten
Ordförande

Borås Energi och Miljö AB Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se
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Motion: Solceller som tak på parkeringsplatser!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678

Bolagets beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Avstyrkan

Bolagets yttrande i sammanfattning

Solcellsdrivna laddplatser är positivt ur ett miljöperspektiv men inte genomförbart ur
ett ekonomiskt perspektiv. Styrelsen anser att bolaget behöver sina knappa ekonomiska resurser till att bygga nya P-hus och P-däck. Bolagets styrelse har därför beslutat att avstyrka Centerpartiets motion.

Bolagets yttrande i sin helhet

Centerpartiets förslag om laddning av elbilar via solcellsproducerad el är en tilltalande
tanke ur ett miljöperspektiv. Rent tekniskt är det också fullt möjligt och genomförbart
att bygga den här typen av anläggningar.
Det är när man börjar studera det ekonomiska perspektivet som det uppstår en tveksamhet.
Borås kommuns Parkerings AB har utrett frågan och har i det sammanhanget kontaktat både tillverkare, säljare och användare av anläggningarna. Alla är överens om att
det inte går att uppföra laddplatser med solcellsproducerad el och få den affären att gå
runt. Den gemensamma åsikten från alla dessa är att om man skall uppföra den här
typen av anläggningar så måste man se det som marknadsföring för kommunen.
Kostnaderna för att uppföra ett elnätsanslutet solcellstak för tre laddplatser är ca: 106
kkr/år. Därtill kommer intäktsförluster för minskad beläggning med ca: 20 kkr/år.
Totala kostnaden bli ca: 126 kkr/år för tre laddplatser med solceller.
Borås kommuns Parkerings AB står inför ett antal större investeringar i P-däck och Phus de närmaste åren. En större utbyggnad av solcellsdrivna laddplatser av föreslagen
modell skulle snabbt tränga undan bolagets ekonomiska möjligheter att bygga dessa
nya anläggningar.
Bolaget undersöker möjligheten att vid nybyggnation av P-hus, som ett miljöinitiativ,
klä delar av fasaderna och eventuella tak med solceller för att därigenom driva en del
av belysningen i anläggningarna med den lokalt producerade solcellselen.
Borås kommuns Parkerings AB:s styrelse anser att bolaget med sina knappa ekonomiska resurser skall prioritera nybyggnation av parkeringsanläggningar. Styrelsen avstyrker därför motionen om solcellsdrivna laddplatser på bolagets markparkeringar.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Borås kommuns Parkerings AB
Haralf Finlöf
Ordförande
Lennart Johansson
VD
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Motion: Solceller som tak på parkeringsplatser!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0678

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker idén i motionen om att inrätta solcellsdrivna laddstationer för elbilar i Borås Stads parkeringsanläggningar. I ett första steg bör en utredning göras för att beskriva de tekniska, praktiska och ekonomiska förutsättningarna
för solcellsdrivna laddningsstationer enligt motionen.

Tekniska nämndens yttrande

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp har Kerstin Hermansson inkommit med
motion som föreslår att solcellsdrivna laddningsstationer för elbilar anlägges av Borås
kommuns Parkerings AB i sina parkeringsanläggningar. I ett första skede föreslås att
parkeringsbolaget ges i uppdrag att inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller
för laddning av elbilar. Därefter förslås att uppdraget utvidgas till att utreda möjligheterna till en mer storskalig utbyggnad av laddningsstationer drivna av solceller.
Tekniska nämnden anser att idén med att kunna driva laddningsstationer för elbilar
med solenergi är tilltalande. Inrättandet av parkeringsplatser enligt motionen föreslås
föregås av en utredning som redovisar tekniska och ekonomiska förutsättningar för
ett sådant projekt.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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SVAR PÅ MOTION
Datum

Instans

Kommunstyrelsen

Sida

1(2)

2019-09-16
Nr 161
Dnr KS 2015-00208 370
Svar på motion av David Hårsmar (C) och
Kommunfullmäktige
Alexander Andersson (C):
Möjliggör markbaserad
solkraft!

2019-09-16

Dnr S 2015-00208 370

Svar
på motion
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
Andersson
(C):

av David Hårsmar (C) och Alexander
Möjliggör markbaserad solkraft!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna
platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.
Sammanfattning
David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-02-18 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen
att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad.
Motionen har inte skickats på remiss. Kommunstyrelsen föreslår att motionen
bifalls.
Ärendet i sin helhet
David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-02-18 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen
att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad.
Motionärerna vill att Borås Stad ska skapa goda förutsättningar för en hållbar
elproduktion, och där är solenergin en viktig del som på senare år har tagit
stormkliv framåt. Tekniken för solceller utvecklas hela tiden och genom att
utreda förutsättningarna för markbaserade solceller skapas möjligheter för
privata företag eller för Borås Energi och Miljö AB att bygga en solcellspark.
Motionen har inte skickats på remiss.
Borås Energi och Miljö AB har i Borås Stads budget 2018 fått uppgiften att
utreda och ta initiativ till en samägd solcellsanläggning. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna platser som kan vara
lämpliga för markbaserad kraft.
Beslutsunderlag
1. Motion av David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C): Möjliggör
markbaserad solkraft!, 2015-02-18
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Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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SVAR PÅ MOTION
Datum

2019-08-19

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00570 370

Nr 162
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Tommy
Josefsson (V), Leila Pekkala (S),
Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP):
Solklart Borås
Svar på
2019-08-19

motion
av Tommy
Dnr KS 2017-00570
370 Josefsson (V), Leila Pekkala
(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP):
Från Kommunstyrelsen
Solklart
Borås
Till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Sammanfattning
Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom
Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-16
lämnat in förslaget att Borås Energi och Miljö AB får i uppdrag att ta initiativ
till en samägd solcellspark.
Motionen har skickats på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Borås
Energi och Miljö AB.
Motionens uppdrag är redan bifallet genom Borås Stads budget för 2018.
Ärendet i sin helhet
Tommy Josefsson (S), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP) och Tom
Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-08-16
lämnat in förslaget att Borås Energi och Miljö AB får i uppdrag att ta initiativ
till en samägd solcellspark.

Motionärerna lyfter att utvecklingen av solceller går snabbt framåt och anser att
det finns förutsättningar för att bygga en större markbaserad solcellsanläggning
i Borås. De vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt
sätt bli delägare i en solcellsanläggning och föreslår att Borås Energi och Miljö
AB tar initiativ till en ekonomisk förening.
Motionen har skickats på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Borås
Energi och Miljö AB. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen förutsatt
att en noggrann lokaliseringsstudie genomförs och där den av nämnden
framtagna solpotentialkartan kan komma till nytta. Borås Energi och Miljö AB
tillstyrker också motionen men önskar som ett första steg genomföra en
förstudie för att närmare säkerställa förutsättningarna.
Kommunstyrelsen konstaterar att motionens uppdrag redan är bifallet genom
Borås Stads budget för 2018 där Borås Energi och Miljö AB har fått i uppgift
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att utreda och ta initiativ till en samägd solcellsanläggning. Även om
Kommunfullmäktige valt att inte lyfta in uppdraget i ägardirektivet för Borås
Energi och Miljö AB gäller uppdraget enligt budget. Motionen bifalles därmed.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg (MP)
och Tom Andersson (MP): Solklart Borås, 2017-08-16
2. Yttrande över motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis
Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP): Solklart Borås från Borås Energi
och Miljö AB, 2017-10-09
3. Yttrande över motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis
Söderberg (MP) och Tom Andersson (MP): Solklart Borås från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2017-11-08

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

B 3000
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Motion – Solklart Borås
De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast explosiv, både i världen och i Borås. Mellan 2015 och 2016 ökade kommunkoncernens totala produktion av solenergi från 189 MWh till 289 MWh, enligt Borås Stads miljörapport.
I år har kommunala industrifastighetsbolaget IBAB installerat en större anläggning på taket
på sin kontorsfastighet på Olovsholmsgatan och Viskastrandsgymnasiets elever har monterat
ytterligare cirka 400 kvm solceller till de 400 som gymnasiet hade sedan tidigare.
Priset på solceller har fallit, intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit igång med
så kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i bred samverkan bygga
en större markbaserad anläggning också i Borås.
Start i samverkan
Vi vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt sätt bli delägare i en
solcellsanläggning, även de som själva inte har tillgång till mark eller ett tak att montera en
anläggning på. Därför föreslår vi att Borås Energi och Miljö tar initiativ till en ekonomisk förening, enligt förebild från Helsingborg och Kalmar (se länkar nedan).
Ett initiativ som detta faller väl in i Borås Energi och Miljös uppdrag och passar bolagets devis
”vår dröm – en fossilbränslefri stad”. Borås Stad och Borås Elnät ska också medverka till att
anläggningen kommer till stånd. Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede.
Byggande och drift med många mål
Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart producerat elenergi. En
solcellsanläggning kan med små drifts- och underhållskostnader förväntas producera under
mer än 30 år.
Därtill vill vi att anläggningen kommer till nytta på flera andra sätt. Viskastrandsgymnasiets
elever har redan monterat två anläggningar i anslutning till skolan och intresse finns att fortsätta med denna sorts mycket verklighetsnära utbildning. Gymnasiet kan med fördel involveras i arbetet med en samägd solcellsanläggning.
Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot studiebesök.
På så sätt kan den utgöra kunskapsbank och inspiration för både boråsare och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att erbjuda grundskolor i Borås att besöka och följa produktionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi och miljö.
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Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan investera i egen solenergi ges på detta sätt möjlighet att bli delägare.
I Helsingborg finns sedan nyår en anläggning av det slag vi tänker oss redan i drift och kommunägda Öresundskraft som var initiativtagare är villigt att bistå med råd om hur vi i Borås
kan gå vidare för att förverkliga ett solfält hos oss. Mer information finns
här www.solarpark.se. Även i Kalmar finns en verksamhet som kan tjäna som förebild:
https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/
Vi föreslår att
Borås Energi och miljö får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solscellspark enligt motionens intentioner och särskilt beakta följande:
• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar samt
föreningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.
• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds möjlighet till
klimatkompensation genom investeringar i solceller.
• Fältet bör placeras väl synligt t ex vid väg, järnväg och/eller gångstråk.
• Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och kunskapsförmedling.

Borås 2017-08-15
Tommy Josefsson (V)
Leila Pekkala (S)
Dennis Söderberg (MP)
Tom Andersson (MP)
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Kommunstyrelsen

Motion: Solklart Borås

Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0570

Nämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen ”Solklart Borås” med nedanstående
synpunkter.
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Ha
03

Nämndens yttrande

I motionen föreslås att Borås Energi och miljö får i uppdrag att utreda förutsättningar
inklusive kostnadsanalys till en samägd solcellspark. Tanken är att bygga en större
markbaserad anläggning där både privatpersoner, företag, kommunala bolag,
förvaltningar samt föreningar på ett enkelt sätt kan bli delägare i en solcellsanläggning.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet, bland annat mot
bakgrund av att den är i linje med Visionen Borås 2025. Motionen sammanfaller väl
med ambitionen att Borås är en stad baserad på förnybar energi samt att invånare,
näringsliv och organisationer medverkar i stadens miljöarbete.
I motionen pekas det inte ut något lämpligt område eller fält för en solcellsanläggning.
Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att en noggrann lokaliseringsstudie genomförs
då det är många parametrar att ta hänsyn till vid en etablering av en solcellspark. Den
av nämnden framtagna solpotentialkartan förväntas att komma till nytta vid
lokaliseringsprövningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Kjell Classon
Ordförande
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SVAR PÅ MOTION
Datum

2019-07-02

nnette Antonsson
andläggare
33 353706

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00432 1.1.1.1

Nr 163
Svar på motion av Anders
Alftberg (SD):
Kommunfullmäktige
Stärk små skolor på små orter
2019-07-02

Dnr KS 2019-00432 1.1.1.1

Från
Kommunstyrelsen
Svar
på motion
Till Kommunfullmäktige

av Anders Alftberg (SD): Stärk små
skolor på små orter
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.

Ärendet i sin helhet
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25
lämnat in rubricerad motion.
Alftberg skriver i sin motion att när samhällsfunktioner försvinner från de
mindre orterna så har bygdens skola blivit en allt mer viktig samlingsplats och
nav för ortsbefolkningens engagemang. Ett särskilt bidrag för Borås stads små
skolor på små orter infördes 2004. Han uppfattar det som att detta bidrag har
använts som en budgetregulator under 2018 vilket sverigedemokraterna
motsätter sig. I en tid av urbanisering och förtätning av centralorterna behöver
landsbygdens attraktionskraft stärkas genom väl fungerande skolor.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 i reglemente för
Grundskolenämnden att nämnden har hand om de uppgifter avseende
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga
uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om principer för ny
resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem.
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I denna modell ingår följande delar: Grundbelopp, strukturbelopp samt
tilläggsbelopp. Fördelning av budget mellan de olika delarna inom
resursfördelningsmodellen beslutas av Grundskolenämnden.
Strukturbeloppet ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, vilket innebär
att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I den nya
resursfördelningsmodellen består strukturbeloppet av dels en socioekonomisk
fördelning och dels en fördelning till små skolor på små orter. Vilka skolor och
orter som definieras som små ska fastställas av Grundskolenämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för Borås stads
Grundskolenämnd samt beslutat om ny resursfördelningsmodell för
grundskola, förskoleklass och fritidshem. Med anledning av innehållet i dessa
beslut gör Kommunstyrelsen bedömningen att det är Grundskolenämnden som
ska besluta vilket belopp som bidraget till små skolor ska uppgå till.

Beslutsunderlag
1. Motion av Anders Alftberg: Stärk små skolor på små orter

Anna SvalanderKommunalråd
Widén

Magnus
Ekonomichef
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Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små
skolor på små orter
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.

Ärendet i sin helhet
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25
lämnat in rubricerad motion.
Alftberg skriver i sin motion att när samhällsfunktioner försvinner från de
mindre orterna så har bygdens skola blivit en allt mer viktig samlingsplats och
nav för ortsbefolkningens engagemang. Ett särskilt bidrag för Borås stads små
skolor på små orter infördes 2004. Han uppfattar det som att detta bidrag har
använts som en budgetregulator under 2018 vilket sverigedemokraterna
motsätter sig. I en tid av urbanisering och förtätning av centralorterna behöver
landsbygdens attraktionskraft stärkas genom väl fungerande skolor.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 i reglemente för
Grundskolenämnden att nämnden har hand om de uppgifter avseende
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga
uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om principer för ny
resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem.
I denna modell ingår följande delar: Grundbelopp, strukturbelopp samt
tilläggsbelopp. Fördelning av budget mellan de olika delarna inom
resursfördelningsmodellen beslutas av Grundskolenämnden.
Strukturbeloppet ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, vilket innebär
att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I den nya
resursfördelningsmodellen består strukturbeloppet av dels en socioekonomisk
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fördelning och dels en fördelning till små skolor på små orter. Vilka skolor och
orter som definieras som små ska beslöts bli fastställd av Grundskolenämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för Borås stads
Grundskolenämnd samt beslutat om ny resursfördelningsmodell för
grundskola, förskoleklass och fritidshem. Med anledning av innehållet i dessa
beslut gör Kommunstyrelsen bedömningen att det är Grundskolenämnden som
ska besluta vilket belopp som bidraget till små skolor ska uppgå till. Den
fastställda modellen innebär att strategiska frågor åläggs Grundskolenämnden.
Kommunstyrelsen anser att frågor av strategisk karaktär inte ska tillfalla en
nämnd där kommunövergripande beslut inte ingår i reglementet, exempelvis
landsbygdsfrågor. Det är därmed rimligt att frågan lyfts från
Grundskolenämnden och överlåts till Kommunfullmäktige i första hand och
Kommunstyrelsen i andra hand.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
1. Motion av Anders Alftberg: Stärk små skolor på små orter

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd
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Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen
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Stärk små skolor på små orter
Skolan är en viktig samhällspelare, och detta är än mer sant när det kommer till våra skolor
på våra små orter. När allt fler samhällsfunktioner försvinner från våra mindre orter så har
bygdens skola blivit en allt viktig samlingsplats och nav för ortsbefolkningens engagemang.
Flera av de mindre skolorna på våra små orter lever dock under svåra omständigheter;
Kostnadsökningar för lokaler och personal, svårigheter att tillsätta behörig personal och
bristande måluppfyllelse.
I Budget 2004 infördes ett särskilt bidrag för våra små skolor på små orter, för att
kompensera för de extra kostnader som dessa skolor hade. Skolor som till exempel Aplared,
Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Kinnarumma och Svaneholm, fick ett extra tillägg
på 450 tkr. Detta belopp kom under åren att justeras upp till 700 tkr, då man bedömde att
detta behövdes för att säkra kvaliteten på dessa skolor. Under 2018 justerades beloppet ned
trots att behoven kvarstod och till och med ökat. Man har med andra ord de facto använt
denna post som en budgetregulator, vilket vi motsätter oss.
Vi lever i en tid där urbanisering och förtätning av våra centralorter står i fokus för många av
våra politikers beslut i kommunen, och i decennier har landsbygden fått stå tillbaka. Vi
behöver på olika sätt stärka landsbygdens attraktionskraft så att fler barnfamiljer beslutar sig
för att bygga sig en framtid där. En välfungerande skola är en viktig byggsten i detta arbete.

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta,

Att

Fastställa bidraget till små skolor på små orter till 700 tkr

För Sverigedemokraterna
Anders Alftberg
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