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Tid och plats
Kl 09.00–11.30, 14.00–16.26
Omfattning
§ 180–204
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Erika Storme Martinger (S)
Ersättare
Lennart Andreasson (V)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Ismail Bublic (M)
Urban Svenkvist (M)
Cecilia Andersson (C)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
kl 14.00–16.26
kl 09.00–11.30, 14.00–15.45
kl 14.00–16.26

kl 14.00–16.26
tjg för Yvonne Persson (S), § 182–204

§ 180-181
kl 09.00-11.30
kl 15.30-16.26

kommunchef
näringslivschef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
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Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Martin Jakobsson
Evelina Pirs
Lars-Olof Danielsson
Erik Bergman
Niklas Arvidsson
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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samhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
finanschef
ekonom
stadsjurist
vik blocksekreterare
vik blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 180
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med
Morgan Hjalmarsson (FP) som ersättare.
§ 181
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.22–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 182
2014/KS0197 130 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Erbjudande om etablering av ett lokalkontor inom Svenska
Migrationscentret i Borås. (2014/KS0197 130)

b)

Synpunkter på handläggning samt begäran om ersättning i
socialtjänstärende. (2004/KS0908 108)

c)

Begäran om juridisk och publik granskning av LSS insatser.
(2014/KS0231 700)
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§ 183
2014/KS0334 027
Mötesplats Sociala Medier 2014 - Demokrati, rättvisa och jämlikhet
Stadskansliet arrangerar för femte året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en
nationell konferens.
Konferensens huvudtema 2014 är en diskussion om hur utvecklingen inom sociala
medier förhåller sig till några grundvärderingar. Konferensen försöker fånga de
aktuella tendenserna. Konferensen har instiftat ett pris, ”Sparbanksstiftelsen
Sjuhärads sociala medier-pris” på 100 000 kronor, som kommer att delas ut för andra
gången. Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den
dokumenterar och speglar utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda
befinner sig på. De förtroendevalda bör därför på alla sätt uppmuntras att delta och
ta en aktiv roll inom området. Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med
centrala medel skapa möjligheter för så många som möjligt att ta del av föreläsningarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Medier
2014 den 6 maj. De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för
förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet.

§ 184
2010/KS0510 050
Dom från Stockholms Tingsrätt avseende otillåten offentlig
säljverksamhet, Servicekontoret; nu fråga om överklagande
Stockholms Tingsrätt har i dom den 31 mars förbjudit kommunen att tillhandahålla
mark- och anläggningsentreprenader till andra än kommunen eller juridiska personer
kommunen har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande över.
Stadsjuristen har upprättat en PM med analys av domen och konsekvenser av
densamma. Slutsatsen är att det finns juridiska skäl att överklaga domen.
Ett förslag till överklagande med yrkande om att Konkurrensverkets yrkande om
förbud skall avslås och att verket skall ersätta kommunen dess rättegångskostnader i
både Tingsrätt och Marknadsdomstol har upprättats av den externt anlitade
advokaten, som för kommunen drivit målet inför Tingsrätten.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunen överklagar Stockholms Tingsrätts dom den 31 mars 2014, mål
nr T 911-12, till Marknadsdomstolen enligt upprättat förslag.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att inte
överklaga domen från Stockholms Tingsrätt den 31 mars 2014, mål nr T 911-12
gällande Konkurrensverkets stämning av Borås Stad, Servicekontoret, se bilaga.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall
till Annette Carlsons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Annette
Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi
(-), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Kommunen överklagar Stockholms Tingsrätts dom den 31 mars 2014, mål nr T 911-12, till
Marknadsdomstolen enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 185
2014/KS0025 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 20
februari 2014. (2014/KS0025 103)
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§ 186
2014/KS0298 719
Namninsamling Förskole- och fritidsupproret i Borås Stad 20 mars
2014
Kommunal VÄNERVÄST och Lärarförbundet har, i anslutning till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014, överlämnat en
namninsamling med 934 namnunderskrifter angående gruppstorlekar, byggande
avförskolor och arbetsmiljön i förskolor och fritidshem. Lena Palmén (S) har i
skrivelse till Kommunal och Lärarförbundet beskrivit åtgärder som pågår och
planeras för att förbättra förutsättningarna för förskola och fritidshem.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet
läggs till handlingarna, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 187
2013/KS0633 730
Ansökan om trygghetsboende i Stadsdelsförvaltningen Väster
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder
till personer där en i hushållet är 70 år eller äldre.
Viskaforshem AB har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid
Fagerhultsvägen 11 i Viskafors. Fastigheten består av åtta lägenheter.
Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas och att undantag görs
från regelverket för trygghetsbostäder. I fastigheten är det inte aktuellt med vare sig
gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i anslutning
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till vård- och omsorgsboendet Fagersro (Fagerhultsvägen1). Här finns både
restaurang och en öppen dagverksamhet. Av denna anledning görs också avsteg från
att trygghetsboendet ska bestå av minst 20 lägenheter. De åtta lägenheterna är nu
certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna trygghetsbostäder vid Fagerhultsvägen 11.
§ 188
2013/KS0473 409
Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke
(M); För ett hållbart samhälle
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka möjligheter det finns till
studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med
hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• det avsätts medel för ovanstående åtgärder. Motionen har varit remitterad till
stadsdelsnämnderna, Miljö- och Konsumentnämnden och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen. Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Miljö- och Konsumentnämnden och Ungdomsrådet.
I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska få en grund för
miljöengagemang framgår: Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger
förståelse för vår planets systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna
val för en hållbar livsstil.
Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam förskola
och skola genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka praktiska
aktiviteter och studiebesök som genomförs och som har fokus på hållbarhetsfrågor.
Med enkätsvaren som grund ska berörda förvaltningar utarbeta ett årskursstyrt
aktivitetsschema som följer miljömål 2a och läroplanen för förskola och grundskola.
Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen 2014. Aktivitetsschemat kommer
att innehålla ett flertal olika aktiviteter så som studiebesök kopplade till olika
miljöområden: matens ursprung, vatten, energi, kretslopp m.m. som har för syfte att
öka grundkänsla och miljöengagemang bland barnen samt skapa en kunskapsbas för
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att göra medvetna val för en hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster samarbetar idag om att utarbeta detta
aktivitetsschema.
I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras inom
ordinarie budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka aktiviteter som
räknas in. Om studiebesök ska göras på långväga mål, så faller det sig naturligt att det
blir en ökad kostnad. Borås Stads skolor och förskolor får årligen medel (1 000 tkr)
för transporter av elever till och från kulturbesök inom Borås kommun.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen ”För ett hållbart samhälle” bifalls, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutet enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Krister
Maconi (-), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson
(MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Morgan Hjalmarsson (FP) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 4, 1 avstår, på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
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§ 189
2013/KS0035 236
Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde
med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 juni 2013
(ärendenummer 2/2013).
§ 190
2014/KS0301 256
Försäljning av tomträtten till Kassiopeja 3
HSB Bostadsrättsförening Cassiopeja i Borås har begärt att få friköpa tomträtten till
sin fastighet, Kassiopeja 3. Fastigheten är samtaxerad med Kassiopeja 1 och 2. Dessa
två fastigheter friköptes 2008 och genom att jämföra taxeringsvärdena då och nu får
man att Kassiopeja 3s andel av den samtaxerade enheten är 33,4215 %. Detta medför
att Kassiopeja 3s marktaxeringsvärde idag är 10 710 600 kronor. Köpeavtal har
träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer fastigheten Kassiopeja 3 för en köpeskilling om 9 639 500 kronor, vilken är beräknad på 90 % av marktaxeringsvärdet.
Tillträde och betalning sker 2014-06-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Kassiopeja 3 för 9 639 500 kronor till HSB
Bostadsrättsförening Cassiopeja i Borås.
§ 191
2014/KS0243 252
Köp av fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18
Arbetet med att ta fram ”Detaljplan för del av Sparsör Paradis 1:4 m.fl” pågår. I
detaljplaneförslaget föreslås en ny säkrare utfart till Rv 42, över privata fastigheter.
För att underlätta genomförandet av detaljplanen har kommunen upprättat ett
köpeavtal med ägarna till fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18 om att köpa de båda
fastigheterna för 155 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad köper fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18.
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§ 192
2013/KS0499 269
Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1 i Borås
Ås Härads Fastigheter har ansökt om markanvisning av del av fastigheten Norrmalm
1:1. Avsikten är att bygga ca 120 hyresrätter i anslutning till bolagets befintliga
fastigheter. Bolaget bör kunna ges möjlighet att utveckla sin idé för godkännande av
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Om förslaget till bebyggelse
vinner gehör kommer villkoren för överlåtelse av marken regleras i köpeavtal. En
förutsättning för hela projektet är att en ny detaljplan antas för området.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ås Härads Fastigheter ges möjlighet att utveckla sin idé om att bygga hyresrätter på del av
fastigheten Norrmalm 1:1. Förslag till utformning ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen senast den 31 december 2014.
§ 193
2014/KS0008 049
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-03-31. (2014/KS0008 049)

§ 194
2014/KS0228 107
Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2013 på + 3,3 miljoner kronor,
jämfört med + 3,5 miljoner kronor för 2012. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 30,4 miljoner kronor. Total balansomslutning uppgår till 109,5 miljoner
kronor. Borås Stads driftbidrag 2013 till förbundet var 69,5 miljoner kronor (f g år
68,1 miljoner kronor).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att
ansvarsfrihet beviljas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Marie Fridén (M) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 195
2014/KS0175 612
Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås för Hermods
Gymnasium Borås med utbildningarna Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och
kommunikation. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik,
samt Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Planerad start
för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016. De sökta utbildningarna och
inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal som fristående regi.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret 2015/16
finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna.
Detta kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som de fristående
gymnasieskolorna. För kommunen kan det innebära att anpassningar behöver göras
för att hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat
elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och neddragningar i
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker ansökan från Hermods AB.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker ansökan från Hermods AB, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad avstyrker ansökan från Hermods AB.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 196
2014/KS0180 612
Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m.
läsåret 2015/2016
Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås
för Designgymnasiet Borås med utbildningarna Hantverksprogrammet med
inriktningen Textil design, Teknikprogrammet med inriktningen Design och
produktutveckling samt Estetiska programmet med inriktningen Bild och
formgivning. Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016. De sökta
utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal som
fristående regi.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Om Nya Designgymnasiet AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och
inriktningarna. Detta kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som de
fristående gymnasieskolorna. För kommunen kan det innebära att anpassningar
behöver göras för att hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd
av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och
neddragningar i kommunens befintliga verksamhet medför kvalitetsförsämringar
inom hela den kommunala gymnasieskolan.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad avstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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§ 197
2014/KS0172 612
Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret
2015/2016
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig
verksamhet vid Realgymnasiet i Borås fr.o.m. läsåret 2015/2016. Utökningen avser
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor. Realgymnasiet
bedriver idag Naturbruksprogrammet i Borås med 74 elever läsåret 2013/2014. Den
sökta utbildningen och inriktningen bedrivs idag i Borås i kommunal regi.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Om Lärande i Sverige AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och
inriktningen. För Borås Stad kan det innebära att anpassningar behöver göras för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat
elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och neddragningar i
kommunens befintliga verksamhet medför kvalitetsförsämringar inom hela den
kommunala gymnasieskolan.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 198
2014/KS0182 821
Konstgräsplaner 2014
Fritids- och folkhälsonämnden begär att få utnyttja de 7 000 000 kronor som är
avsatta i investeringsbudget 2014 till att anlägga två nya konstgräsplaner.
Under 2014 planerar nämnden att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK
på Boda och på Byttops IP samt byta ut konstgräset på Dalsjöfors IP.
Efter genomförd upphandling visar det sig att totalpriset för anläggande av en
konstgräsplan uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket då ligger inom budget för två
stycken fullstora konstgräsplaner. Eventuellt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP
får då finansieras inom nämndens övriga tillgängliga medel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 7 000 000 kronor för
anläggande av fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttorps IP.
2013/KS0727 407, 2013/KS0722 407,
2013/KS0697 407, 2013/KS0686 407
2013/KS0617 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 september-18
november 2013.
§ 199

§ 200
2014/KS0285 252
Förvärv av fastigheten Viared 6:19 på Viared Östra
Fastigheten Viared 6:19 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och
intill Viaredsmotet. Fastigheten är en obebyggd skogsfastighet om ca 57 500 m2 och
uppdelad på fem skiften. Fastigheten är belägen inom det område där detaljplanearbete pågår i syfte att utöka industriområdet i anslutning till riksväg 27. Efter förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad förvärvar
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fastigheten för 1 800 000 kronor. Markpriset baseras på vad fastighetsägaren fick
betalt då denne sålde skogsmark på ”Viared Västra”.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Viared 6:19 för 1 800 000 kronor.
§ 201
2011/KS0676 214
Detaljplaneuppdrag för Viskafors, del av Rydboholm 1:342 Viskafors
ekologiska villastad
Viskaforshem har kommit in med ansökan om planbesked för Viskafors ekologiska
villastad. En reviderad skiss ligger till grund för uppdraget.
Detaljplaneuppdraget omfattar området mellan centrum och befintligt passivhusområde och innehåller tomter med bostadshus längs en gata. Gatan ansluter till Nya
vägen för att minimera gatans längd och ingreppen i naturen. I norra änden av villagatan möjliggörs en anslutning ner till idrottshallen och Pumpkällevägen. En damm
på nuvarande grusplan blir ett attraktivt inslag i miljön.
Samtliga kostnader som uppkommer ska belasta projektet. Gatan ska ligga på allmän
platsmark med enskilt huvudmannaskap och överlämnas till vägföreningen efter
färdigställande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för
området i enlighet med skrivelse.
§ 202
2011/KS0551 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Göta, Silverpoppeln 5
och 6
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en ny förskola inom området.
Planområdet ligger på östra sidan av Islandsgatan på Göta. Arealen uppgår till 6078,5
m2.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
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Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen har inget att erinra, utöver tillägget om att det i planen även ska
medges bostäder, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), Krister
Maconi (-), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson
(MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 203
2014/KS0252 421
Yttrande över direktivsförslagen i Europeiska kommissionens
luftvårdspaket
Borås Stad har av Miljödepartementet fått möjlighet att yttra sig över rubriceras
utredning.
Utsläpp av luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar regleras i
allmänhet inte på EU-nivå. Därför bör den befintliga lagstiftningen för
förbränningsanläggningar kompletteras med bestämmelser för denna kategori.
Stadskansliet har tillsammans med Miljöförvaltningen granskat remissen från
Miljödepartementet. Denna innehåller två förslag till nya direktiv. Det första handlar
om begränsningar av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora
förbränningsanläggningar och det andra reglerar minskning av nationernas utsläpp av
vissa luftföroreningar.
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De föreslagna direktiven förväntas bidra till en bättre luftmiljö och därmed minskad
påverkan på miljö och människors hälsa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2013/KS0272 212
§ 204
Beslut om tidig medborgardialog för Översiktsplan, Öp15
En PM med beskrivning hur en gemensam medborgardialog om Översiktsplan,
Trafikstrategi samt Energi- och klimatplan har utarbetats under tiden den 24 maj –
18 juni.
För att nå ut till många genomförs dialogen som en bussturné. Bussen fylls med
information om vad en översiktsplan är samt workshopsmaterial för att göra en
resurskartläggning.
Vid varje tillfälle bemannas bussen med två arvoderade politiker från Kommunstyrelsen (en från varje block) och minst två tjänstemän. Politiker från andra nämnder
är välkomna och uppmuntras att delta i dialogen men arvoderas inte av KS.
Huvuddelen av tjänstemän bemannas från Samhällsplaneringsavdelningen, men det
är viktigt att fler förvaltningar hjälper till att bemanna bussen. Inbjudan kommer att
gå ut till berörda förvaltningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Enligt upprättad PM.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 184
Kc 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Dom från Stockholms Tingsrätt avseende otillåten
offentlig säljverksamhet; nu fråga om överklagande
Stockholms Tingsrätt har i dom den 31 mars 2014 förbjudit kommunen att
tillhandahålla mark- och anläggningsentreprenader till andra än kommunen
eller juridiska personer kommunen har ett direkt eller indirekt dominerande
inflytande över.
Beaktat domen och den kritik som sedan tidigare finns av Servicekontorets
verksamhet anses att det inte finns skäl att överklaga domen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inte överklaga domen från Stockholms Tingsrätt den 31 mars 2014, mål nr T 911-12
gällande Konkurrensverkets stämning av Borås Stad, Servicekontoret.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Dom från Stockholms Tingsrätt avseende otillåten offentlig
säljverksamhet; nu fråga om överklagande
Konkurrensverket stämde Borås Stad i Stockholms Tingsrätt i januari 2012, för
att kommunen enligt Konkurrensverket säljer tjänster på den privata
marknaden på ett sätt som inte är förenligt med vare sig kommunallagen eller
konkurrenslagen. Stockholms Tingsrätt har i dom den 31 mars 2014 bifallit
Konkurrensverkets yrkanden, och som en konsekvens därav förbjudit Borås
Stad vid vite sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer
(kunder).
Borås Stad tillämpar en beställar-utförar modell för hur fördelningen av
exempelvis mark- och anläggningsentreprenader sker. Det innebär att
Servicekontoret i konkurrens med privata aktörer får lägga anbud på
kommuninterna arbeten. Servicekontoret vinner inte alla sådana anbud, och
det uppstår då överkapacitet inom kontoret som sedan försäljs till
kommunexterna kunder, exempelvis företag, kyrkan, regionen eller enskilda.
Stockholms Tingsrätt har konstaterat att försäljningen av mark- och
anläggningsentreprenader går utanför den kommunala kompetensen.
Kommunens rätt att försälja tillfällig överkapacitet på den privata marknaden
kommer sig av att lagstiftaren givit kommunerna ett utrymme för att undvika
onödig kapitalförstöring. Tingsrättens bedömning är att Borås Stad går utöver
denna möjlighet då Servicekontoret i princip permanent har en viss, men till
omfattningen varierande, överkapacitet, och att detta har pågått under en lång
tid.
Att Borås Stad genom sin egen verksamhet konkurrerar på den privata
marknaden är inte förenligt med kommunallagen eller konkurrenslagen. Det
har visats att domen inte bara kommer få konsekvenser vad gäller mark- och
anläggningsentreprenaderna, utan även vad gäller vissa andra frågor. Inom den
av tingsrätten satta tidsfristen om sex månader behöver berörda nämnder och
förvaltningar tillse att de frågetecken som uppstår löses, och att servicen till
våra invånare säkerställs.
Allianspartierna anser sammanfattningsvis inte att det finns skäl att överklaga
domen. Vi bedömer att Borås Stad och Servicekontoret behöver anpassa sin
verksamhet till att följa nämnda regelverk. Domen ska således ej överklagas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inte överklaga domen från Stockholms Tingsrätt den 31 mars 2014, mål nr T 911-12
gällande Konkurrensverkets stämning av Borås Stad, Servicekontoret.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 186
KU 1 b

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Namninsamling Förskole- och fritidsupproret i Borås
Stad 20 mars 2014
Kommunal VÄNERVÄST och Lärarförbundet har, i anslutning till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014, överlämnat en
namninsamling med 934 namnunderskrifter angående gruppstorlekar,
byggande av förskolor och arbetsmiljön i förskolor och fritidshem. Alliansens
kommunalråd och gruppledare redogör i bifogad skrivelse för sin syn på de
frågor som Lärarförbundet och Kommunal Vänerväst lyft fram.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 1 b

ALTERNATIV SKRIVELSE

Kommunal Vänerväst, sektion Borås
Lärarförbundet Borås

Namninsamling Förskole- och fritidsupproret i Borås
Stad 20 mars 2014
Ni har inlämnat ett stort antal namnunderskrifter som handlar om situationen i
förskolan och på fritidshemmen. Det är angelägna frågor, som även vi som
befinner oss i opposition ställer oss. I våra respektive budgetar för innevarande
år, vilka alla röstades ner av Kommunfullmäktige, har vi avsatt mer pengar till
förskolan och fritidshemmen än vad det rödgröna styret gjort. Det visar på att
vi har högre ambitioner på området än vad det nuvarande styret har.
Vi har också konstaterat att antalet barn per anställd i verksamheterna ökar,
och det är bekymmersamt. De senaste tre åren har antalet barn per pedagogisk
personal i genomsnitt ökat från 5,9 till 6,4. Det är en ökning som givetvis att
det påverkar verksamheten och möjligheterna att bedriva den pedagogiska
verksamhet som är önskvärd.
Vad avser byggnationen av nya förskolor så är den behövlig av två skäl. Det
första är att antalet boråsare ökar, och således även antalet barn i behov av
plats på förskola. Det andra skälet är att vi behöver byta ut en hel del lokaler,
främst de så kallade paviljongerna, mot riktigt byggda förskolor. Genom den
nyproduktion som nu sker kommer vi en bit på vägen, men vi behöver göra
ytterligare insatser för att öka byggnationen. På Kommunstyrelsens
sammanträde den 31 mars 2014 yrkade Alliansen att förskolor och skolor
borde prioriteras av Samhällsbyggnadsnämnden när de tar fram detaljplaner.
Det förslaget vann Kommunstyrelsens gillande, och det är påpekat till
Samhällsbyggnadsnämnden att de behöver se till detta.

Allianspartierna kan inte annat än instämma i relevansen av de frågor som ni
gemensamt ställer till alla politiker. Vi ser allvarligt på situationen på våra
förskolor och våra fritidshem och delar er oro. I den stundande valrörelsen
lovar vi att frågor som gäller förskolan och fritidshemmen är något som vi
kommer att ta på största allvar, i syfte att under nästa mandatperiod förbättra
situationen för barn och personal.
Vänliga hälsningar,
Annette Carlson (M), Kommunalråd
Morgan Hjalmarsson (FP), Kommunalråd
Kerstin Hermansson (C), Gruppledare
Falco Güldenpfennig (KD), Gruppledare

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 188
KU 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M)
och Eike Jünke (M); För ett hållbart samhälle
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen ”För ett hållbart samhälle” bifalls.
För Moderata Samlingspartiet

För Centerpartiet

Annette Carlson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och
Eike Jünke (M); För ett hållbart samhälle
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M) föreslår i en motion
att
•
stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka möjligheter det
finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
•

stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med
hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.

•

det avsätts medel för ovanstående åtgärder.

Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Miljö- och
Konsumentnämnden och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna Norr och
Väster avstyrker motionen. Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden
Öster samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska få en grund för
miljöengagemang framgår: Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger
förståelse för vår planets systemförutsättningar och ger grund för att göra
medvetna val för en hållbar livsstil.
Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam
förskola och skola genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka
praktiska aktiviteter och studiebesök som genomförs och som har fokus på
hållbarhetsfrågor. Med enkätsvaren som grund ska berörda förvaltningar
utarbeta ett årskursstyrt aktivitetsschema som följer miljömål 2a och läroplanen
för förskola och grundskola. Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen
2014. Aktivitetsschemat kommer att innehålla ett flertal olika aktiviteter så som
studiebesök kopplade till olika miljöområden: matens ursprung, vatten, energi,
kretslopp mm som har för syfte att öka grundkänsla och miljöengagemang
bland barnen samt skapa en kunskapsbas för att göra medvetna val för en
hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster
och Öster samarbetar idag om att utarbeta detta aktivitetsschema. I enlighet
med motionens intentioner är det viktigt att ungdomar utöver de ovanstående
aktiviteterna även får komma i kontakt med gröna näringar. Det finns ett värde
i att eleverna inte bara får uppleva artificiella miljöer utan även får chans att
uppleva gröna näringar i ”verklig miljö”.

I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras
inom ordinarie budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka
aktiviteter som räknas in. Om studiebesök ska göras på långväga mål, så faller
det sig naturligt att det blir en ökad kostnad. Borås Stads skolor och förskolor
får årligen medel (1 000 tkr) för transporter av elever till och från kulturbesök
inom Borås kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen ”För ett hållbart samhälle” bifalls
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 195
E3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås
stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker ansökan från Hermods AB.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås
stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:1037

Borås Stads beslut
Borås Stad tillstyrker ansökan från Hermods AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant
de närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i
årskullen sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas
elevantalet öka något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad
redovisas i bilaga 4. Elever inom samverkansområdet har rätt att bli
förstahandsmottagna på utbildning i en samverkanskommun även om samma
utbildning erbjuds av hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande
kommuner söker såväl Borås Stads gymnasieskolor som till fristående
gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i
vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens egna skolor och
sökande från andra kommuner.
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås för
Hermods Gymnasium Borås med utbildningarna
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap,
Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.
Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik, samt
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Planerad start
för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016. De sökta utbildningarna och
inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal som fristående regi.
Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och
inriktningarna. Detta bidrar till ökad konkurrens men leder även till ett utökat
utbud. Det utökade utbudet ger eleverna större valfrihet. Det är viktigt att
eleven vid val av program även kan välja skola utifrån skolans storlek och
inriktning.
Ett beviljande av ansökan kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som
de fristående gymnasieskolorna. I Borås har dock de kommunala
gymnasieskolorna stått sig väl i konkurrensen, och det finns inga indikationer
på att det kommer att ändras.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 196
E4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:966

Borås Stads beslut
Borås Stad tillstyrker ansökan från Nya Designgymnasiet AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant
de närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i
årskullen sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas
elevantalet öka något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad
redovisas i bilaga 4. Elever inom samverkansområdet har rätt att bli
förstahandsmottagna på utbildning i en samverkanskommun även om samma
utbildning erbjuds av hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande
kommuner söker såväl Borås Stads gymnasieskolor som till fristående
gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i
vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens egna skolor och
sökande från andra kommuner.
Nya Designgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering
i Borås för Designgymnasiet Borås med utbildningarna Hantverksprogrammet
med inriktningen Textil design, Teknikprogrammet med inriktningen Design
och produktutveckling samt Estetiska programmet med inriktningen Bild och
formgivning. Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016. De
sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal
som fristående regi.
Om Nya Designgymnasiet AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för
läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta bidrar till ökad konkurrens men leder
även till ett utökat utbud. Det utökade utbudet ger eleverna större valfrihet.
Det är viktigt att eleven vid val av program även kan välja skola utifrån skolans
storlek och inriktning.
Ett beviljande av ansökan kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som
de fristående gymnasieskolorna. I Borås har dock de kommunala
gymnasieskolorna stått sig väl i konkurrensen, och det finns inga indikationer
på att det kommer att ändras.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 197
E5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:972

Borås Stads beslut
Borås Stad tillstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant
de närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i
årskullen sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas
elevantalet öka något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad
redovisas i bilaga 4. Elever inom samverkansområdet har rätt att bli
förstahandsmottagna på utbildning i en samverkanskommun även om samma
utbildning erbjuds av hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande
kommuner söker såväl Borås Stads gymnasieskolor som till fristående
gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i
vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens egna skolor och
sökande från andra kommuner.
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning av
befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Utökningen avser Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och
resor. Realgymnasiet bedriver idag Naturbruksprogrammet i Borås med 74
elever läsåret 2013/2014.
Den sökta utbildningen och inriktningen bedrivs idag i Borås i kommunal regi.
Om Lärande i Sverige AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret
2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och
inriktningarna. Detta bidrar till ökad konkurrens men leder även till ett utökat
utbud. Det utökade utbudet ger eleverna större valfrihet. Det är viktigt att
eleven vid val av program även kan välja skola utifrån skolans storlek och
inriktning.
Ett beviljande av ansökan kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som
de fristående gymnasieskolorna. I Borås har dock de kommunala
gymnasieskolorna stått sig väl i konkurrensen, och det finns inga indikationer
på att det kommer att ändras.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-22, § 202
SP 4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Göta,
Silverpoppeln 5 och 6
Detaljplanen ska ges en bredare användning. Planen ska utöver skola och
vårdbostäder även medge annat boende.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra, utöver tillägget om att det i planen även ska
medges bostäder.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

