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Dnr 2013/KS0732

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunfullmäktige

Svar på Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Kultursatsning i grundskolan
Falco Güldenpfennig har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 november 2013 lämnat
en motion om kultursatsning i grundskolan.
Motionen har remitterats till följande: Samtliga stadsdelsnämnder, Kulturnämnden och
Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har tillstyrkt motionen. Samtliga nämnder har hänvisat till att det nu pågår ett
arbete med en kulturplan för kommunens grundskolor, men formulerar sitt ställningstagande
till motionen på olika sätt. Kulturnämnden tillstyrker. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster
avstyrker medan Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionens innehåll men finner inte
någon anledning att ytterligare utreda möjligheterna att utöka de kulturella aktiviteterna.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga nämnder hänvisat till det pågående arbetet med en
kulturplan. I praktiken innebär detta att motionärens intentioner torde var uppfyllda. Något
ytterligare beslut om utredningsuppdrag behövs alltså inte.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Plamén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

MOTION 2013-11-20

Kultursatsning i grundskolan
Kristdemokraterna vill att elever i större utsträckning ska ges möjligheten att besöka
exempelvis teatrar, dans- och operaföreställningar, museum och andra kulturella arrangemang
på skoltid.
Skolans bildningsuppdrag handlar inte bara om att lära ut algebra, geografiska platser eller
politiska system. Bildningsuppdraget innefattar också att förmedla det själsliga och kreativa.
Att förstå samhällsfenomen på ett djupare plan och att kunna bearbeta tankar samt idéer är
också en del av bildningsuppdraget. En utökad kulturverksamhet i stadens grundskolor är
därför önskvärt.
En bärande tanke i folkbildningstraditionen är att alla ska ges samma möjligheter och
förutsättningar. Vissa barn växer upp i hem där kulturella aktiviteter är vanliga inslag, medan
andra kanske aldrig kommer i kontakt med det kulturella utbudet. Genom att låta elever under
skoltid besöka exempelvis Borås Textilmuseum, Stadsteatern eller Operan i Göteborg kan
både integration och jämlikhet förbättras.
Kulturell stimulans är berikande, utvecklande och lägger grunden för nya infallsvinklar. Men
det är inte alltid lätt att ta till sig och förstå kulturella inslag. Att redan i unga år ges
möjligheten att komma i kontakt med olika arrangemang lägger grunden för ett framtida
intresse. Utan kulturella inslag riskerar vi att bli historielösa och att kunskap om vårt kulturarv
går förlorad.

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda möjligheten att utöka och fördjupa
kulturella aktiviteter i stadens grundskolor.

Falco Güldenpfennig (KD)

Sida

REMISSVAR
2014-01-29
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Diarienummer

Sakiba Ekic,033-358202
Kommunstyrelsen

Remiss: Kultursatsning i grundskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0732

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget om att utreda möjligheterna till ökade
kultursatsningar i skolan. Dagens skola upplevs av många som fyrkantig, ledamöterna
uttrycker att det inte händer mycket i skolan utanför lektionstid. Det skulle vara bra
för skolan och elevernas utveckling att införa fler kulturinslag i skolan. Kultur ökar
elevernas kreativitet och lärande utanför skolan.
Ledamöterna lyfter att elever troligen blir mer studiemotiverade när de blir
inspirerade att utforska och lära sig mer om nya områden. Det kan också leda till att
eleverna uppfattar skolan som en trevligare och tryggare plats att vara på.
Ledamöterna vill lyfta att det är viktigt att beakta elevernas inställning till förslaget.
Ungdomsrådet anser elever bör vara delaktiga i utredningen då det berör deras vardag
till stor del och de har kunskap om hur det är att gå i skolan idag.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad
blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser att tiden i skolan är viktigt för barns och ungas utveckling. Det
är i skolan alla får möjlighet att lära sig och uppleva nya saker
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Ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget om att utreda möjligheterna till ökade
kultursatsningar i skolan. Dagens skola upplevs av många som fyrkantig, ledamöterna
uttrycker att det inte händer mycket i skolan utanför lektionstid. Det skulle vara bra
för skolan och elevernas utveckling att införa fler kulturinslag i skolan. Kultur ökar
elevernas kreativitet och lärande utanför skolan.
Ledamöterna lyfter att elever troligen blir mer studiemotiverade när de blir
inspirerade att utforska och lära sig mer om nya områden. Det kan också leda till att
eleverna uppfattar skolan som en trevligare och tryggare plats att vara på.
För vissa elever är skolan kanske den enda platsen där man får möjlighet att göra ett
teaterbesök eller se en utställning. Får man möta kultur i skolan kan det bidra till att
man utvecklar nya fritidsintressen.
Ett antal ledamöter lyfter dock fram att det i utredningen är viktigt att beakta de
ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Skulle det innebära att skolan måste dra ner
på lärare eller undervisning är det inget bra förslag. Mer kultur i skolan får inte leda till
sämre kvalitet i undervisningen, man måste hitta sätt att få in det i vardagen och skapa
ett lärande kring kultur.
Några lyfter också att det i utredningen är viktigt att beakta elevernas inställning till
detta. Eleverna kanske tycker att det redan är tillräckligt mycket kultur i skolan, eller
är inte intresserade av detta utan vill prioritera annat. Ungdomsrådet anser elever bör
vara delaktiga i utredningen då det berör deras vardag till stor del och de har kunskap
om hur det är att gå i skolan idag.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.
Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg

REMISSVAR

Jonna Börjesson, 033-35 38 05

2014-02-17
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2013/KN0210 869

Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Kultursatsning i grundskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0732

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen, med hänvisning till att dess intentioner står i
samklang med det pågående arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås
Stads grundskolor.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden anser att motionen Kultursatsningar i grundskolan är av största vikt.
Stadsdelscheferna tillsammans med kulturchefen, beslutade att under 2013,
gemensamt arbeta fram en gemensam kulturplan för grundskolan i Borås. Det
operativa arbetet med planen sker förvaltningsövergripande skola – kultur. Detta
arbete pågår och beräknas vara klart i juni 2014 för beslut i Arbetsgrupp Förskola och
Skola där även Kulturförvaltningen medverkar. Därefter sänds kulturplanen ut på
remiss till berörda nämnder. Planen beräknas tas i bruk januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs 9. Dessa elever kommer att få
ta del av det kulturutbud Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11 framgår det tydligt att de
estetiska lärprocesserna ska ingå naturligt i skolans verksamhet. Genom att skolorna i
Borås Stad arbetar efter kulturplanen genererar detta effekter så som fördjupade,
utökade och jämlika kulturupplevelser.
Ca 95 % av stadens skolor arbetar dessutom aktivt med Skapande skola, vilket är en
nationell satsning som ingår i den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”En skola i världsklass” blir kultur och kreativitet verktyg för
en framgångsrik skola.
Kulturförvaltningen föreslår att motionen avstyrkes med hänvisning till det pågående
arbetet att ta fram en Kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.

Reservation

Majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden tillstyrker motionen med hänvisning
till att dess intentioner står i samklang med det pågående arbetet med att ta fram en
kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
Den röd/gröna oppositionen föreslår att Kulturnämnden avstyrker motionen, med
hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor.
Ordföranden ställer majoritetsgruppens förslag mot den röd/gröna oppositionens
och finner majoritetsgruppens förslag med övervägande ja besvarat.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.
Den som vill bifalla majoritetsgruppens förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej.
Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den röd/gröna oppositionens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Kristina Dahlberg Andersson (M), Marie-Louise Hall
(M), Ann-Britt Boman (C), Bengt Wahlgren (FP) och Lotta Löfgren-Hjelm (M),
samt nej av Sara Andersson (S), Lena Sänd (S), Hasse Brännmar (S) och Anna
Gustavsson (V).
Kulturnämnden beslutar därmed med fem röster mot fyra
att

tillstyrka motionen, med hänvisning till att dess intentioner står i samklang med det
pågående arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.

Den röd/gröna oppositionen reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0174
Handläggare
Eva Aspman

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Kultursatsning i grundskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0732
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionens innehåll men finner ingen
anledning att ytterligare utreda möjligheten att utöka kulturella aktiviteter inom
grundskolorna då ett aktivt arbete med en gemensam kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor redan pågår.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster anser att motionen Kultursatsningar i grundskolan på ett bra sätt
beskriver vikten av kulturella aktiviteter i tidiga år och delar motionärens uppfattning att en
ökad kulturverksamhet i stadens grundskolor är önskvärd.
Stadsdelscheferna tillsammans med kulturchefen beslutade under 2013 att gemensamt arbeta
fram en kulturplan för grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med planen, sker i en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp skola – kultur. Arbete pågår och beräknas vara klar i
juni 2014. Därefter tas ett beslut i arbetsgrupp Förskola och Skola där även
Kulturförvaltningen medverkar. Sedan går kulturplanen för Borås Stads grundskolor ut på
remiss till berörda nämnder. Kulturplanen beräknas börja gälla januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs 9 vilket innebär att alla dessa elever
kommer att få ta del av det kulturutbud Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11 framgår det
tydligt att de estetiska lärprocesserna ska ingå naturligt i skolans verksamhet. Genom att
skolorna i Borås Stad kommer att arbetar efter kulturplanen, generera detta effekter som
fördjupade, utökade och jämlika kulturupplevelser.
Ca 95 % av stadens skolor, arbetar dessutom aktivt med Skapande skola, vilken är en
nationell satsning som ingår i den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”En skola i världsklass” blir kultur och kreativitet, verktyg till en
framgångsrik skola.

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0174
Handläggare
Eva Aspman

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens tankar om vikten av kultursatsningar i skolan
men bedömer också att mycket redan görs i motionens anda, bland annat i det pågående
arbetet med att ta fram en gemensam kulturplan för alla grundskolor i Borås Stad. Av det
skälet synes det inte nödvändigt att ytterligare utreda möjligheten till utökade kulturella
aktiviteter i stadens grundskolor.
Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra sig över motionen och har lämnat
ett eget svar.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Ungdomsrådet Öster
Svar på remiss: Kultursatsning i grundskolan

Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster har tagit del av remissen ”Kultursatsning i grundskolan”,
och har genom gruppdiskussioner gjort följande uttalanden;
- Kultur är ett brett område och viktigt!
- Vi har aldrig möjlighet som det är idag, att få uppleva / göra studiebesök på olika platser.

‐ Det vore ett bra komplement till den "vanliga" undervisningen, att få ny kunskap och lära sig genom
"praktiska" erfarenheter.

‐ Om man ska satsa extra på det här är det viktig att göra det på ett roligt sätt, att få med elevernas
tankar och önskemål. Det kan både vara roligt och lärorikt samtidigt!

‐ Vore bra att varje termin få göra diverse olika besök inom flera ämnen kopplat till kulturaktiviteter;
historia-museum, hemkunskap-restaurangkök, musik-kulturskolan/musikal, matematik-navet etc. Det
kan också finnas kopplingar till olika föreställningar (bio/teater) som handlar om vissa teman som vi
läser.

‐ Det finns bra exempel som förekommer på vissa skolor redan idag (t ex Daltorpskolan). På andra
skolor får vissa klasser göra besök, men det beror på att deras lärare är aktiva. Vi vill därför uppmana
rektorerna att ALLA klasser får samma möjlighet!

Beslut:
Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen men vill att Stadsdelsnämnden Öster ser över de
bedömningar och önskemål som gjorts och att dessa vägs in i det yttrande som skickas vidare.

Sammanställt av: Mikael Andersson,
Ungdomssamordnare SDF Öster
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Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0153

Svar på Remiss Motion Kultursatsning i
grundskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0732

Nämndens beslut
Nämnden avstyrker motionen Kultursatsning i grundskolan och översänder
svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna yttrande på motionen
Kultursatsning i grundskolan. Motionären föreslår att Stadsdelsnämnden
Norr ges i uppdrag att utveckla kulturella aktiviteter för stadens grundskolor.
Nämnden avstyrker motionen då grundskolornas utökade möjlighet att ta
del av kulturaktiviteter omhändertas i den kulturplan som kommer att
fastställas under 2014.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen Kultursatsning i grundskolan föreslår motionären att
Stadsdelsnämnden Norr ges i uppdrag att utveckla möjligheten att utöka och
fördjupa kulturella aktiviteter i staden grundskolor. Motionären vill att elever
i större utsträckning ska ges möjlighet att besöka exempelvis teatrar, dansoch operaföreställningar, museum och andra kulturella arrangemang på
skoltid.
Stadsdelsnämnden Norr delar motionärens uppfattning om vikten av att
elever i stadens grundskolor ges möjlighet att ta del av kulturaktiviteter.
Stadsdelscheferna har tillsammans med kulturchefen beslutat att under 2013
arbeta fram en gemensam kulturplan för grundskolan i Borås. Det operativa
arbetet med planen sker förvaltningsövergripande mellan skola och kultur.
Detta arbete pågår och beräknas vara klart i juni 2014. Kulturplanen
kommer att behandlas i stadsdelsförvaltningarnas Arbetsgrupp förskola –
skola, där även Kulturförvaltningen medverkar. Förslaget till Kulturplan
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Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0153

kommer att sändas på remiss till stadsdelsnämnderna och Kulturnämnden,
för att sedan fastställas i Stadsdelsnämnden Norr.
Planen beräknas gälla från och med januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs 9. Alla dessa elever
kommer att få ta del av det kulturutbud Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11
(läroplan) framgår att de estetiska lärprocesserna ska ingå naturligt i skolans
verksamhet. Genom att skolorna i Borås Stad arbetar efter kulturplanen,
generera detta effekter så som, fördjupade, utökade och jämlika
kulturupplevelser.
Ca 95 procent av stadens skolor, arbetar dessutom aktivt med Skapande
skola, vilken är en nationell satsning som ingår i den ordinarie
undervisningen.
I Borås Stads satsning ”Lust att lära” blir kultur och kreativitet verktyg till en
framgångsrik skola.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen, då grundskolornas utökade
möjlighet att ta del av kulturaktiviteter omhändertas i den kulturplan som
kommer att fastställas under 2014.

Reservation
Alliansen i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för tillstyrkan
av motionens innehåll och konstaterar att det redan pågår ett arbete med att
utöka kulturella aktiviteter inom grundskolorna i och med ett redan
pågående aktivt arbete med en gemensam kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor.
Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Birgit Wahlgren (FP), Catharina
Rapp (C) och AnnaCarin Martinsson (M)

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

3(3)
Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0153

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och unga berörs inte av en avstyrkan eller tillstyrkan av motionen då
innehållet i ärendet tas om hand i kulturplanen.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-02-11.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-25
§ 13
Yttrande över motionen "Kultursatsning i grundskolan"
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen ”Kultursatsningar i grundskolan” tar upp
ett viktigt område, men eftersom det redan pågår ett arbete för att ta fram en gemensam
kulturplan för skolan i Borås Stad, så föreslås Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka
motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att motionen ”Kultursatsning i grundskolan” avslås.
Pär Sundbaums (KD) förslag:
- Att motionen ”Kultursatsning i grundskolan” tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg
(S), Hilmar Jonsson (MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S). Röstar nej gör
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden
Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionen ”Kultursatsning i grundskolan” med hänvisning till det
pågående arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
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Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-02-26

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2014-02-04

2013/SDNV0209

Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

Yttrande över motionen ”Kultursatsning i
grundskolan”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avstyrka motionen ”Kultursatsning i grundskolan” med
hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en kulturplan
för alla Borås Stads grundskolor.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen ”Kultursatsningar i
grundskolan” tar upp ett viktigt område, men eftersom det redan pågår ett
arbete för att ta fram en gemensam kulturplan för skolan i Borås Stad, så
föreslås Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka motionen.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen Kultursatsningar i
grundskolan tar upp ett viktigt område. Stadsdelscheferna, tillsammans med
kulturchefen, beslutade att under 2013 gemensamt ta fram en kulturplan för
grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med planen sker förvaltningsövergripande med medverkan av verksamheterna skola och kultur. Detta
arbete pågår och beräknas vara klart i juni 2014. Kulturplanen presenteras i
Arbetsgrupp Förskola – Skola, där även Kulturförvaltningen medverkar.
Kulturplanen sänds därefter ut på remiss till stadsdelsnämnderna och
Kulturnämnden. Beslut om kulturplan tas sedan i Stadsdelsnämnden Norr.
Planen beräknas gälla från och med 1 januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever från förskoleklass och till och med årskurs 9.
Alla elever kommer att få ta del av det kulturutbud Borås Stad har för avsikt
att erbjuda. I läroplanen framgår det tydligt att de estetiska lärprocesserna
ska ingå naturligt i skolans verksamhet. Genom att skolor i Borås Stad ska
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Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

arbeta efter kulturplanen kommer detta att generera effekter så som fördjupade, utökade och jämlika kulturupplevelser.
Cirka 95 % av stadens skolor arbetar dessutom aktivt med Skapande skola,
vilken är en nationell satsning som ingår i den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”Lust att lära” är kultur och kreativitet mål och medel
i en framgångsrik skola.
Samverkan
Ärendet har inte samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad eller de
majoritetsägda bolagen bör det, om förutsättningar finns, uppsättas solceller eller solpaneler.

2014-05-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-06-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0545 370
Programområde: 2
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-05-21, Christer Johansson
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Dnr 2013/KS0545

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till
Borås
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över
Borås Stad.
• Vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som
tillhör Borås Stad, direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller bolag eller
dotterbolag, ska det där förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås
sättas solceller eller paneler. Platser som har 75 % eller mer av maximal solinstrålning
ska betraktas ha förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås.
Motionen har varit remitterad till 14 förvaltningar och bolag samt till ungdomsrådet och 7
remissvar har inkommit, i enlighet med bilagd remissammanställning.
Motionens första förslag – framtagande av solpotentialkarta
Miljönämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Borås Djurpark, AB Bostäder
och Viskaforshem tillstyrker motionens första att-sats. Motionen anses ligga i linje med
kommunens miljöintentioner och en kartläggning av solpotentialen är nödvändig inför en
investering.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker däremot denna att-sats. De är positiva till upprättande
av en karta, men de anser att det inte ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
den. Istället menar de att ansvaret ligger på Stadskansliet, i deras ansvar för den översiktliga
planeringen.
Motionens andra förslag – investering i solceller om förutsättning finns
Borås Djurpark tillstyrker utan kommentar. Miljönämnden, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder och Viskaforshem tillstyrker med reservationen att
även andra aspekter än energiproduktion ska tas med i beslutsunderlaget, såsom ekonomi.
Bland annat påtalas att bostadsbolagen enligt lagen ska agera affärsmässigt.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker även denna att-sats. De säger de nej till tvingande
åtgärder samt anser även dom att andra hänsyn än enbart energiproduktion måste tas, och
lyfter fram kulturhistoriska hänsyn.
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Dnr 2013/KS0545

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen är positiv till att en solpotentialkarta upprättas. En kartläggning som visar
var förutsättningarna finns är viktig för att kunna investera i solkraft. Det ligger i linje med
kommunens miljöarbete och kan bidra till att driva på utvecklingen av miljöarbetet ytterligare.
Kommunstyrelsen bedömer det även som lämpligt att i enlighet med motionärens förslag ge
Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att producera kartan.
Beträffande motionärens andra förslag delar Kommunstyrelsen intentionen att investering i
solenergi ska göras då förutsättningar finns. I enlighet med merparten av remissvaren så bör
dock bedömningen om förutsättningar finns avgöras av respektive förvaltning eller bolag, där
även andra hänsyn än god energiproduktion inkluderas såsom kulturhistoriska och
affärsmässiga skäl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad eller de
majoritetsägda bolagen bör det, om förutsättningar finns, uppsättas solceller eller solpaneler.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

Mer solkraft till Borås
Varje timme strålar det in nog med solenergi på jorden för att tacka hela mänsklighetens elbehov under
ett års tid. Det ar en energi som vi i Borås har börjat nyttja, med bland annat Sveriges då sjunde största
solcellsanlaggning installerat på taket till Simonsland 2012.
Men för att skynda på arbetet med att bättre tillvarata den energin ar det dags att vi inför ett
övergripande system för hur vi ska arbeta med den har frågan.
Då behöver vi dels ta reda på hur solpotentialen ser ut i Borås, genom att göra en solpotentialkarta, dar
man kan se mycket solenergi som man kan utvinna på olika platser jämfört med potentiellt maximum.
Vi kommer inte vara först med det - i Sverige blev Göteborg det år 20 12, och sedan dess har fler följt
efter. Men vi har fortfarande chansen att ligga i framkant.
Och för att göra Borås till en föregångare i Sverige nar det galler utnyttjandet av solens energi så ska
vi förstås dels tillhandahålla den har kartan för våra invånare, men aven nyttja den i våra
organisationer.
Dar finns det ständigt ett behov av att titta på kostnadseffektiviteten, och därför ar det viktigt att kanna
till att det idag finns solceller som aven tjänar som takmaterial. Genom att välja att installera solceller
som takmaterial dar så ar lämpligt vid nybyggen, takbyten och större takreparationer så uppnår man en
helt annan kostnadseffektivitet, då man kan rakna bort vad ett normalt tak skulle ha kostat från
investeringen - samtidigt som vi installerar förnyelsebar energi och närmar oss målet om att bli en
fossilbranslefri stad.
Därför yrkar jag att kommunfullmaktige beslutar

- Att uppdra åt samhallsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
- Att vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås
Stad, direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller bolag eller dessas dotterbolag, ska det dar
förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås sattas solceller eller -paneler. Platser som har
75% eller mer av maximal solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att god energiproduktion
kan uppnås.
Thomas Wingren (MP)

Diorienr

Diorieplanbeieckn
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Stadskansliet
Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Motion: Mer solkraft till Borås
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

X

Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Ungdomsrådet

X

Centrala Pensionärsrådet
Funktionshinderrådet
Invandrarrådet
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
AB Bostäder

X

Fristadbostäder AB

X

AB Sandhultsbostäder

X

AB Toarpshus

X

Viskaforshem AB
Borås Djurpark AB
Industribyggnader i Borås AB

X
X
X
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Stadskansliet
Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

Borås Energi och Miljö AB

X

Borås Elnät AB

X

Borås kommuns parkerings AB

X
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Datum

Diarienummer

2013-09-24

2013/LN0200 37

Åsa Johansson, 033- 35 70 45
Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0545

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med bifogade
kommentarer.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden anser att en solpotentialkarta bör tas fram av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och för att ytterligare möjliggöra att tillvarata
solens energibidrag bör hänsyn till solinstrålningen tas när byggnader placeras
och konstrueras.
Lokalförsörjningsnämnden samtycker till förslaget att utreda hur en god energiproduktion i nybyggnationer eller större ombyggnader som omfattar takfasadrenoveringar kan uppnås.

Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden anser att en solpotentialkarta bör tas fram av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och för att ytterligare möjliggöra att tillvarata
solens energibidrag bör hänsyn till solinstrålningen tas när byggnader placeras
och konstrueras.
Lokalförsörjningsnämnden samtycker till förslaget att utreda hur en god energiproduktion i nybyggnationer eller större ombyggnader som omfattar takfasadrenoveringar kan uppnås. I de fall där en solenergianläggning kan integreras i en
nybyggnation eller utgöra en del av en mer omfattade yttertaks- och/eller fasadrenovering bör merkostnaden beaktas i förhållande till anläggningens långsiktiga
energitillförsel. Då solenergi för närvarande, vad gäller elproduktion med s.k.
solceller, fortfarande är relativt dyr i förhållande till energiutbytet är merkostnaden
för stor för att ingå i ett ordinarie byggprojekt då kostnadspåverkan på verksamheten dvs. verksamhetens hyra stiger. 2012 monterades elalstrande solceller
på LSS-boendet på Trollgårdsgatan. Erfarenheterna av denna 200 m² stora
anläggning håller på att utvärderas men man kan redan nu se att priset för den
producerade elenergin är, trots stadsbidrag, mer än dubbels så stort jämfört med
den elenergi staden köper.

2

Emellertid har priserna på solceller, vare sig de är i form av takpaneler för
ersättning av taket i sin helhet eller för utanpåliggande montage, mer än halverats
det senaste året och cellernas effektivitetsfaktor stiger sakta hela tiden. I detta
perspektiv och i takt med att elpriserna stiger kommer produktion av el med hjälp
av solceller bli lönsamt, förhoppningsvis inom några år.
På marknaden finns numera även en hybridkonstruktion som i samma enhet
omfattar produktion av så väl el som värme. Denna typ av konstruktion visar goda
förutsättningar för att kunna vara lönsam inom en mycket snar framtid.
Lokalförsörjningsförvaltningen följer utvecklingen av dessa hybrider med särskilt
stort intresse då teknikens kombination av el- och värmeproduktion kan ha en, för
förvaltningens hyresgäster, positiv inverkan på lokalernas hyreskostnad.
Lokalförsörjningsförvaltningen följer med stort intresse utvecklingen inom området
och har för närvarande ett förfrågningsunderlag ute gällande en solcellsanläggning, av det mindre formatet, till förskolan Kärnhuset på Hestra 7. Även
denna anläggning finansieras delvis via stadsbidrag och hur kostnadseffektiv
denna anläggning blir i förhållande till den tidigare installerade anläggningen på
Trollgårdsgatans LSS-boende återstår att se.
Vår förhoppning är att kostandsbilden förändrats i, för Staden, positiv riktning
samt att vi även kan se en sjunkande tendens vad gäller installationskostanden
då denna kostnad är relativt hög sett till totalpriset för en driftfärdig anläggning.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med bifogade
kommentarer.

Falco Güldenpfennig
Ordförande
Lars Nordin
Förvaltningschef
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Datum

Ärendenummer

2013-09-26

2013/604 002

Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0545

Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker intentionerna i förslaget.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden ser det som nödvändigt att driva på utvecklingen i Borås Stads
utifrån visionens inriktning för att nå en fosilbränslefri stad. Då kan mer solkraftsutbyggnation vara en möjlighet bland flera. Nämnden ser det som positivt att det i alla
om- och nybyggnationsprojekt överväger en lösning med solceller och/eller
solpaneler.
Tekniska förvaltningen har för närvarande en gång- och cykelbana som drivs med
enbart solceller och planerar att anlägga ytterligare en sådan anläggning.
Kostnadsaspekten måste givetvis vägas in kontra den energibesparing som kan göras
vid investerings tillfället.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Handläggare, telefon
Sven Liljegren, 033/44 20 33

Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0545

Styrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Styrelsen beslutar att tillstyrka motionen.
Styrelsens yttrande i sin helhet
Thomas Wingren föreslår i en motion till fullmäktige att fullmäktige ska ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att producera en solpotentialkarta över
Borås Stad. Han föreslår dessutom att det ska sättas solceller eller –paneler vid
samtliga nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som
tillhör Borås Stad, direkt eller genom något bolag eller dessas dotterbolag.
Vi delar motionärens uppfattning att det ska produceras en solpotentialkarta över
Borås Stad. Vi tror att det behövs en kartläggning av var förutsättningarna finns för
placering av solceller för elproduktion.
Styrelsen vill framföra att motionärens andra förslag inte är lika enkelt att besluta om
från fullmäktiges sida. Det åligger på bolaget och dess styrelse att avgöra om det finns
affärsmässiga förutsättningar för denna åtgärd. Den nya lagstiftning som gäller för de
kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen är tydlig med att investeringar ska vara
affärsmässiga.
Styrelsen beslutar därför att tillstyrka motionen.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

BORAS STAD

Sida

REMWSVAR
Datum

l(l)
Diarienummer

Handlaggare, telefon
Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Kommunstyrelsens charienummer: 2013/KS0545
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2013/SBF0082

Handläggare
Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0545
Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden avstyrker motionen i den del som gäller att uppdra åt
Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpontentialkarta över Borås
Stad, då ansvaret för översiktlig planering vilar hos Stadskansliet och Samhällsplaneringsavdelningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock göra framtaget
material tillgängligt via GIS inom ramen för förvaltningens ansvar för GISutvecklingen i kommunen.
Även för den andra delen gällande att sätta solceller/-paneler vid
nybyggnationer, takbyten och större takreparationer på fastigheter som tillhör
Borås Stad, avstyrker Samhällsbyggnadsnämnden motionen då nämnden inte
tror på tvingande åtaganden vid produktion och att det vid ombyggnad av tak
skall tas hänsyn till byggnadernas kulturhistoria.
Nämndens yttrande i sin helhet
Nämnden anser att det är positivt att frågan om solceller lyfts. Nämnden anser
att åtgärden bör införlivas i Borås stads Energi- och klimatplan med en tydlig
redovisning av vem som ska utföra vilka åtgärder.
Framtagandet av ett underlag för solenergi för Borås stads fastigheter bör vara
en uppgift för Lokalförsörjningsförvaltningen. Övriga åtgärder som syftar till att
sprida kunskap och uppmuntra till användning av solceller bör vara en del av
miljöförvaltningens arbete. Om en karta produceras kan
Samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning vara behjälplig med att
materialet görs tillgängligt via kommunens kartsystem.
Det finns bra exempel på platser där solcellsparker har anordnats i en samverkan
med landskap och arkitektur. Det är en god idé att studera placering av solceller
på befintliga tak och även att arbeta mer med kombinationer av så kallade gröna
tak. Beroende på konstruktionens utformning kan det krävas bygglov.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till att lämna information om hur
solceller kan användas på tak till exempel vid bygglovmottagningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det utöver goda förutsättningar för
energiproduktion också måste läggas stor vikt vid byggnadernas kulturhistoriska
värden. Där det ur byggnadsantikvariskt perspektiv är lämpligt t.ex. på platta tak
eller delar av tak skall detta uppmuntras. En bedömning måste göras i varje
enskilt fall om byggnaden går att tillföra solceller utan att byggnaden förvanskas.
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Datum 2013-10-17

2013/SBF0082

Handläggare
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen
Ordförande föreslår att nämnden ska avstyrka motionen enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandes förslag
Kjell Classon (S) begär omröstning
Omröstning genomförs. Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kjell Classons (S)
förslag med Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Maj-Britt Eckerström (C), Håkan Ågren (M), Wiwi Roswall (M)
och Andreas Tammjärv (M)
Nej: Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Magnus Carlsson (S) och
Markus Hermansson (VV)
Ordförande finner att nämnden beslutar att avstyrka motionen
Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Magnus Carlsson (S) och
Markus Hermansson (VV) reserverar sig mot beslutet

Bertil Myhrberg
Samhällsbyggnadsnämnden ordförande

Tomas Rossing
Samhällsbyggnadschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD): Viltstängsel för
ökad trafiksäkerhet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2014-05-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0474 512
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-03-05, Christer Johansson
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Dnr 2013/KS0474

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD):
Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet
Falco Guldenpfennig (KD) har på Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2013
lämnat in rubricerad motion och föreslår att:
-Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie på den berörda
sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
-Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta
det själva.
-Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda
sträckan om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden och Stadsdelsnämnden Väster som har
verksamhet i det berörda området.
SDN Väster avstyrker motionen. Nämnden menar att det är viktigt att sträckor med viltstråk
utrustas med viltstängsel för att öka säkerheten och minska olyckor men det är Trafikverket
som är väghållare och har ansvar för den aktuella vägsträckan. Det är en tydlig gräns över vad
som är statens och vad som är kommunens ansvar.
Tekniska nämnden beslutar att översända ärendet till Trafikverket.
Tekniska nämnden menar att uppsättande av viltstängsel kan vara en effektiv åtgärd i ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Hänsyn måste dock tas till de vilda djur som har ett behov av att
passera vägen. Stängslet ska ha funktionen att styra djuren till lämpliga passager längs vägen.
Det är också viktigt att sätta stängsel på båda sidor av vägen då det annars finns risk för att
djuren stängs in i vägområdet vilket ökar risken för olyckor.
Teknisk förvaltningen har efter samråd med Trafikverket som är väghållare för rv 27/41
överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

Sida
2(2)
2014-06-16
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Dnr 2013/KS0474

MOTION 2013-06-19

Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet

Längs med Nya Varbergsvägen från Svedjeskolan och cirka 900 meter väster ut saknas det
viltstängsel. Under de senaste åren har ett flertal allvarliga trafikolyckor med vilt inträffat vid
Transåssjön - ofta med älg eller råddjur. Hittills har olyckorna begränsats till mer eller
mindre svåra personskador, men risken för att en dödsolycka inträffar går inte att bortse från.
Ett viltstängsel borde därför snarast upprättas.
Trafikverket är väghållare och ansvarig för säkerheten för den berörda vägen, men då jag
anser att det är brådskande förslår jag att Borås Stad själva omgående vidtar åtgärder.

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:

-

Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie på den berörda
sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta
det själva.
Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda
sträckan om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.

Falco Güldenpfennig (KD)

REMISSVAR

Handläggare, telefon
Alf Iwarson, 033-35 74 55

Datum
2014-02-13

Sida
1(1)
Diarienummer
2013/786 334 19

Kommunstyrelsen

Motion: Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0474

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända ärendet till Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämndens yttrande
Uppsättande av viltstängsel kan vara en effektiv åtgärd i ett trafiksäkerhetsperspektiv
hänsyn måste dock tas till de vilda djur som har ett behov av att passera vägen.
Stängslet ska ha funktionen att styra djuren till lämpliga passager längs vägen. Det är
också viktigt att sätta stängsel på båda sidor av vägen då det annars finns risk för att
djuren stängs in i vägområdet vilket ökar risken för olyckor.
Teknisk förvaltningen har efter samråd med Trafikverket som är väghållare för rv
27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och
vidare handläggning.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-25
§ 14
Yttrande över motionen "Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet"
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Viltstängsel för
ökad trafiksäkerhet”. I motionen föreslås att Borås Stad ska uppmana Trafikverket att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för viltstängsel på del av Varbergsvägen där fler viltolyckor
inträffat samt att bekosta studien och viltstängsel om Trafikverket inte kan göra det. Det är
Trafikverket som är väghållare och har ansvar för den aktuella vägsträckan.
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med viltstängsel för att öka säkerhet och
minska olyckor, beträffande finansiering av Borås Stad åligger det andra nämnder att
bedöma den frågan
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet” avslås.
Pär Sundbaums (KD) förslag:
- Att motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet” tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg
(S), Hilmar Jonsson (MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S). Röstar nej gör
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar Stadsdelsnämnden
Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”.
2. Att upprättat yttrande över motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”
godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen..
1(2)

Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD)
och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-02-26

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

2(2)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-01-10

2013/SDNV0200

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 3854

Yttrande över motionen ”Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att tillstyrka motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”.
2. Att upprättat yttrande över motionen ”Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet” godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen
”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”. I motionen föreslås att Borås Stad
ska uppmana Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för
viltstängsel på del av Varbergsvägen där fler viltolyckor inträffat samt att
bekosta studien och viltstängsel om Trafikverket inte kan göra det. Det är
Trafikverket som är väghållare och har ansvar för den aktuella vägsträckan.
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med viltstängsel för att öka
säkerhet och minska olyckor, beträffande finansiering av Borås Stad åligger
det andra nämnder att bedöma den frågan.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen
”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”. I motionen tas upp att det längs Nya
Varbergsvägen från Svedjeskolan och cirka 900 meter västerut saknas
viltstängsel och att det under de senaste åren inträffat ett flertal allvarliga
trafikolyckor med vilt vid Transåssjön. Motionären föreslår att Borås Stad
ska uppmana Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie på den
aktuella sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
Motionären anser att det omgående behövs åtgärder och föreslår därför att
Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudie och viltstängsel om Trafikverket
inte har möjlighet att bekosta det.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-01-10

2 (2)
2013/SDNV0200

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 3854
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med viltstängsel för att öka
säkerhet och minska olyckor. Det är Trafikverket som är väghållare och har
ansvar för den aktuella vägsträckan. Det är en tydlig gräns över vad som är
statens och vad som är kommunens ansvar.
Det kan finnas situationer som är så angelägna att det skulle kunna bli
aktuellt för kommunen att finansiera åtgärder eller delar av åtgärder även
om de ligger utanför ansvaret. Bedömning av om så är fallet beträffande
aktuell fråga åligger annan nämnd att kunna avgöra.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och
Birgitta Bergman (M). En grönare stad för framtida
generationer
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra motionens inriktning och ambition att årligen plantera
ett träd för stadens ettåringar.

2014-05-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0773 331
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-02-07, Christer Johansson

Sida
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Dnr 2012/KS0773

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M)
och Birgitta Bergman (M). En grönare stad för framtida
generationer
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M) har i motion föreslagit att
-Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för
stadens ettåringar.
Motionärerna skriver att varje år föds det över tusen barn i Borås. Dessa barn är vår framtid
som vi måste förvalta redan idag. Vi moderater anser att det finns ett stort symbolvärde i att
varje år plantera ett träd för de ettåringar som är födda under fjolåret. Trädet planteras för en
grönare miljö att växa upp i men även för att påminna barnen om vikten av en lummig och
grön stad. Planteringen av ett årsträd varje år ska även symbolisera det långsiktiga och hållbara
över generationsgränser.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och
Ungdomsrådet som alla tillstyrker motionen.
Tekniska nämnden som är verksamhetsägare är positiv till att göra Borås till en grönare stad
för människor i alla åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn plantera träd är ett bra
förslag. Träden kan planteras i en av våra parker och med vanliga inhemska trädslag. Efter
några år kan dessa träd bilda en mindre skog som barnen kan återkomma till. Detta kan som
nämns i motionen bli en symbol för gemenskap och för vikten av ett grönare Borås. Om
träden planteras i en park utanför stadskärnan kan planteringen och ”barnens skog” bli en del
i integrationsarbetet. Ett exempel på en sådan park är Ekarängen på Hulta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra motionens inriktning och ambition att
årligen plantera ett träd för stadens ettåringar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

MOTION

2012-12-20

En grönare stad för framtida generationer!

Varje år föds det över tusen barn i Borås. Dessa barn är vår framtid. Den framtid som vi måste
förvalta redan idag. Vi moderater anser att det finns ett stort symbolvärde i att varje år
plantera ett träd för de ettåringar som är födda under fjolåret. Trädet planteras för en grönare
miljö att växa upp i, men även för att påminna barnen om vikten av en lummig och grön stad.
Planteringen av ett årsträd varje år ska även symbolisera det långsiktiga och hållbara över
generationsgränser. Vår önskan är att barnen ska bli lika rotade i Borås som träden.
Den 18 oktober 2012 fattade Kommunfullmäktige beslut om ”Borås 2025”- visionen om vårt
framtida Borås. I visionen står det bland annat att Borås ska vara staden där det ska finnas
olika former av mötesplatser där unga möter gamla och där boråsarnas historia möter
framtiden. Vidare säger visionen att Borås ska bli en stad där man gemensamt tar ansvar för
barn och unga så att de upplever delaktighet. De sista raderna i visionen lyder som följande:

”Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg, omtanke och god hälsa
präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan
människorna som bor och verkar här ger styrka.”

Ju fler som vill göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att kunna bli
sann. Vi politiker ska vara en av flera drivande parter för att Borås år 2025 ska bli den stad vi
önskar. Att varje år plantera ett träd för alla ettåringar är ett symboliskt steg mot att
förverkliga visionen om den hållbara staden.
För att uppmärksamma trädplanteringen förslår vi också att en ceremoni hålls där varje
ettåring får ett diplom som representerar deras gemensamma träd.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för
stadens ettåringar.

Annette Carlson (M)
Marie Fridén (M)
Birgitta Bergman (M)

Sida
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2013/286 341

Lennart Karlsson 033-35 74 22

Kommunstyrelsen

Motion: En grönare stad för framtida generationer!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0773

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionen ”En grönare stad för framtida generationer!”
Tekniska nämndens yttrande
Nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen
från nya Moderaterna föreslås att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar som
är födda under fjolåret.
Tekniska nämnden är positiv till att göra Borås till en grönare stad för människor i alla
åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn plantera träd är ett bra förslag.
Träden kan planteras i en av våra parker och med vanliga inhemska trädslag. Efter
några år kan dessa träd bilda en mindre skog som barnen kan återkomma till. Detta
kan som nämns i motionen bli en symbol för gemenskap och för vikten av ett
grönare Borås. Om träden planteras i en park utanför stadskärnan kan planteringen
och ”barnens skog” bli en del i integrationsarbetet. Ett exempel på en sådan park är
Ekarängen på Hulta.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson

Sida
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2013-11-25

1(1)
Diarienummer

Sakiba Ekic,033-358202
Kommunstyrelsen

Remiss: En grönare stad för framtida generationer
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0773

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att barnen är vår stads framtid.
Ledamöterna tycker det är en fin tanke att plantera ett träd varje år för att som har
fötts det året. Några lyfter att det skulle skapa en starkare känsla för sin hemort och
uppskattas av barnen när det blivit äldre.
Ungdomsrådet lyfter dock frågan om placering av träden. Några ledamöter anser att
det skulle vara lämpligt att plantera träd i centrum för att öka grönområden men man
lyfter också en oro för platsbrist. Ungdomsrådet menar att man noga bör utreda
placering av träden.
Ett förslag som lyfts är att man bör börja med att plantera ett träd som symboliserar
alla som har fötts innan satsningen börjat, för att alla invånare ska känna delaktighet i
detta.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad
blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att barnen är vår stads framtid.
Ledamöterna tycker det är en fin tanke att plantera ett träd varje år för att som har
fötts det året. Några lyfter att det skulle skapa en starkare känsla för sin hemort och
uppskattas av barnen när det blivit äldre.

2

Ungdomsrådet lyfter dock frågan om placering av träden. Några ledamöter anser att
det skulle vara lämpligt att plantera träd i centrum för att öka grönområden men man
lyfter också en oro för platsbrist. Ungdomsrådet menar att man noga bör utreda
placering av träden.
Ett förslag som lyfts är att man bör börja med att plantera ett träd som symboliserar
alla som har fötts innan satsningen börjat, för att alla invånare ska känna delaktighet i
detta.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Projekteringsframställan för ombyggnad av Badhusgatan,
Kastanjegården Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens framställan.

2014-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0368 287
Programområde: 2
Handläggare: Dan Persson, tfn 35 58 50
Datum/avdelningschef: 2014-05-21, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0368
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnad av
Badhusgatan, Kastanjegården Borås Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört förstudie för ombyggnad av
Badhusgatan.
Ombyggnationen ger 12 lägenheter om 2 rum och kök och ersätter boendet på
Tårpilsgatan där byggnaden är undermålig och standarden inte anpassad för
verksamhetens krav på enskilda insatser och säkerhetskrav. Totalkostnaden för
projektet är kalkylerad till 13 000 000 kr och finns inte med i investeringsbudgeten
2014 – 2016.
Driftskostnaden för Sociala omsorgsnämnden påverkas inte.
Sociala omsorgsnämnden har den 19 maj 2014 tillstyrkt framställan.
Kommunstyrelsen tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens framställan.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Datum

Diarienummer

2014-05-19

2014/SON0060

Helen Smith, områdeschef
033- 35 77 33
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden

Projekteringsuppdrag - Badhusgatan,
Kastanjegården, Borås Stad
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att acceptera förslaget att Kommunfullmäktige ger
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för ett SOL boende med 12
lägenheter på Badhusgatan, Kastanjegården i Borås.
Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar under
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad av
Kastanjen, Badhusgatan Borås.
Sociala omsorgsnämnden accepterar bifogade förslag till projekteringsuppdrag och
förutsätter att det i den totala utgiften, som beräknas till 13 000 000 kr, har tagits
hänsyn till den tillgänglighetsnorm som gäller för Borås Stad.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Ansökan om förhöjd limit i Internbanken, Sandhultsbostäder
AB Sandhultsbostäder har ansökt om en höjning av kreditlimiten med 5 miljoner kronor till en total
limit på 165 miljoner kronor.
Det ökade limitbehovet har delvis uppstått till följd av ett fastighetsköp som gjordes efter att budgeten
för 2014 godkändes. På fastigheten ska nu rivningsarbete påbörjas. I bolagets budget för 2014
godkändes en limithöjning med 10 miljoner kronor, och en investeringsnivå för samma period på 20
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kreditlimiten för AB Sandhultsbostäder ökas med 5 000 000 kronor till 165 000 000 kronor.

2014-06-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0466 045
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-06-02, Christer Johansson
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Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2013 års förvaltning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.

2014-06-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
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Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation, avseende 2013 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2013 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 113 864 kronor. Stiftelsen har per den 31 december
2013 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 700 690 kronor. Enligt stiftelsens stadgar
ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende
det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans donation.
Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla,
dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt
inom Ljushults församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen,
Sexdrega församling samt Halla stugägarförening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Beslut om stadsnätsverksamhet enligt affärsplan, Borås Elnät
AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Elnät AB: s affärsplan SplitVision 2015-2020 godkänns, men Kommunstyrelsen ska årligen i samband
med godkännande av bolagets budget besluta om nästkommande års investeringsnivå för stadsnätsutbyggnaden.
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Kommunfullmäktige

Beslut om stadsnätsverksamhet enligt affärsplan
Bakgrund
Borås Elnät AB har vid styrelsemöte 2014-05-22 beslutat om Affärsplan Splitvision, en
affärsplan för bolagets stadsnätsverksamhet avseende perioden 2015-2020 innebärande
omfattande investeringar i ett utbyggt stadsnät (se bilaga). Beslutet underställs därför
Kommunfullmäktige i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv.
Utgångspunkten i affärsplanen är regeringens mål att 90 % av alla hushåll och företag i landet
ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. I affärsplanen föreslår bolaget
en utbyggnad av stadsnätet som skulle nå ovanstående mål.
Utbyggnad av stadsnätet enligt Borås Elnäts affärsplan
Affärsplanen innebär en investering under perioden 2015-2020 på cirka 405 mnkr,
innehållande 410 km grävning och anslutning av 17 800 hushåll. Borås stadsnät står för en
infrastruktur och ska vara ett öppet stadsnät, vilket gör nätet tillgängligt för marknadens
aktörer där olika tjänsteleverantörer kan använda nätet för att nå ut med sina tjänster.
För att klara en utbyggnad av stadsnätet i önskad takt fram till 2020 påtalar bolaget vikten av
att vara förutsägbar i arbetet mot olika intressenter. Det ökar chanserna till samförläggning
med andra infrastrukturbyggande insatser. Samförläggningar ökar graden av effektivitet och
minskar upplevda störningar i samhället för grävningar. Det är också viktigt med
förutsägbarhet i arbetet med olika entreprenörer och samarbetspartners vilka svarar för en
väsentlig del av utbyggnationen.
Affärsplanens tidplan bygger på att bolaget kan påbörja arbetet under hösten 2014, för att
redan under 2015 fiberansluta drygt 2 500 hushåll. Bolaget har indelat Borås Stad i 29 olika
delar vilka fördelats över perioden fram till och med 2020. Tidplanen har gjorts i syfte att nå
en optimal fördelning utifrån såväl tekniska som kommersiella faktorer. Av affärsmässiga skäl
namnger inte bolaget områdena. Det går således inte att koppla planen till ett geografiskt
område eller ort.
Bolaget menar att stadsnätsverksamheten bedriven i enlighet med affärsplanen inte begränsar
ägarens möjlighet att långsiktigt styra och utveckla stadsnätsverksamheten i nuvarande eller
andra former. Ägaren har möjlighet att under pågående utbyggnadsplan avbryta eller förändra
verksamhetens inriktning utan att de redan genomförda investeringarna i fiberinfrastruktur
förlorar i värde.
Investeringsnivån på totalt 405 mnkr ligger på mellan 69-91 mnkr årligen de fem första åren,
2015-2019. Under samma period ansluts årligen mellan 2 500-4 000 hushåll och grävningar på
63-95 km görs. Planen är att 2020 blir ett mindre krävande investeringsår och kommer att
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tjäna som en säkerhetsmarginal. 2020 planeras en investering på 27 mnkr där 900 hushåll
ansluts och 39 km grävning utförs.
Utbyggnadsplanen är lagd utifrån det befintliga sammanbindande stadsnät som redan når alla
orter/områden och skulle se annorlunda ut om det befintliga nätets utgångspunkter inte
vägdes in. Den ekonomiska bedömningen av utbyggnaden görs därför samlat för hela
affärsområdet och inte som en separerad investeringskalkyl.
Den kraftiga utbyggnadsplanen påverkar initialt resultatet negativt. Affärsområdet, inklusive
såväl befintligt nät som utbyggnad, förväntas redovisa årliga förluster 2015-2017 på 5-8 mnkr.
Från och med 2018 går affärsområdet med vinst och när utbyggnaden förväntas klar 2020 är
ackumulerat resultat för affärsområdet 2015-2020 positivt.
Bolagets ekonomiska kalkyl är gjord utifrån bedömda anslutningsgrader. Initialt bedöms en
anslutningsgrad på 40 % av hushållen, för att sedan årligen få fler som ansluter sig fram till en
anslutningsgrad på 95 % 6 år efter att ett område fått fiber. På företagssidan görs
bedömningen att existerande marknad växer kontinuerligt med 10 % årligen, samt att det i de
utbyggda delarna årligen nyansluts 10 kunder på svartfiber och 20 kunder på kapacitet. Priser i
kalkylen är bedömda marknadsmässiga priser. I kalkylen räknas med en ränta på 5 % och en
20-årig avskrivningstakt på infrastrukturen.
Bolagsordning och ägardirektiv
Affärsplanen ligger väl i linje med bolagets befintliga bolagsordning och ägardirektiv, och
några ändringar i dessa styrdokument behöver inte göras.
Av bolagsordningen från 2011 framgår att:
”Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet,
genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.”
Av ägardirektiven från 2011 framgår att bolaget ska:
”-vara allmännyttig och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och
verkar i Borås Stad. Särskild vikt skall läggas vid att etablera ett nät för elektronisk
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav,
- skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet.
Detta skall ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhandahålla
ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svartfiber- och
transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte att generera
vinst,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa
aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer,”

Stadsnät för bredband – behålla eller sälja?
Sverige har drygt 160 kommunala stadsnät som har byggt egna fibernät. Flera företag
uppvaktar nu kommuner runt om i landet med erbjudanden att ta över och utveckla de
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kommunala stadsnäten och även påskynda fiberutbyggnaden på landsbygden. Frågan om att
behålla eller sälja stadsnätet för bredband är därför aktuell i stora delar av landet. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har av den anledningen gått ut med information och råd till
kommunerna. Såväl SKL: s politiker i styrelsen, samhällsbyggnadsberedningen, beredningen
för tillväxt och regional utveckling som SKL: s strategiska styrgrupp för e-frågor bedömer att
det är strategiskt att kommunerna behåller sina stadsnät.
De kommunala fibernäten har bidragit till att Sverige idag har världens bästa utbyggnad av
4G- det snabbaste mobila nätet som finns idag. Bredbandspriserna i Sverige är också
internationellt sett låga. Post- och Telestyrelsen har visat att i kommuner där det finns öppna
stadsnät och där tjänsteleverantörer tillåts tävla om slutkunderna är priserna 20-30 % lägre än
när det inte finns öppna stadsnät.
SKL menar att fibernät i grunden är en infrastruktur som fungerar på liknande sätt som gator
och vägar. Det offentliga äger dom, privatpersoner och företag använder dom. Att behålla
makten över fibern, samt det rör som fibern ligger i, är en strategisk fråga som ger stora
fördelar för kommunen. Fiberinfrastrukturen kommer att ha stor betydelse för marknaden för
tele- och datakommunikation i hela landet och därmed för IT-utvecklingen och
samhällsutvecklingen många år framöver. SKL menar därför att det är oklokt för en kommun
att avhända sig kontrollen över såväl utbyggnaden av fiberinfrastrukturen som möjligheten att
säkerställa att den tillhandahålls på öppna och konkurrensneutrala villkor.
Kommunstyrelsens bedömning
Borås Elnät har ett tydligt uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv att bygga ut och
utveckla stadsnätsinfrastrukturen. Affärsplanen ligger väl i linje med detta uppdrag.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen från SKL att stadsnätet inte ska säljas ut. Dels är det
strategiskt viktigt att säkra kontrollen över denna infrastruktur. Dessutom är det viktigt att
säkerställa konkurrens i ett öppet nät, vilket kan försvåras om en ensam privat aktör äger
fibernätet.
Kommunstyrelsen bedömer att de affärsmässiga riskerna finns i gjorda uppskattningar kring
anslutningsgrad. Det är svårt att veta hur stor del som ansluter sig, och i vilken takt. Bolaget
har bland annat utgått från hur anslutningen har sett ut i andra kommuner, och de jämförelser
som finns att tillgå visar på att de första årens bedömda anslutningsgrad är relativt försiktigt
satt. Däremot råder en större osäkerhet om anslutningen blir så stor som 95 % år 5-6.
Dessutom påverkas anslutningsgraden av i vilken utsträckning som andra aktörer kommer att
verka på marknaden. Att redan nu besluta om hela investeringsnivån skulle därför innebära en
icke obetydlig risk.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska behålla stadsnätet och att Borås Elnät ska påbörja
utbyggnaden. Men utvecklingen ska följas upp årligen i samband med bolagets budget, och
utbyggnadens omfattning och investeringsnivå ska bestämmas för ett år i taget i samband
med Kommunstyrelsens godkännande av bolagets budget. En sådan stegvis beslutsprocess
passar väl med affärsplanens etappindelning och ger en nödvändig uppsikt över projektet
samt en flexibilitet för bolag och ägare att vid behov agera och förändra i utbyggnadsplanen.

Sida
4(4)
2014-06-16

Dnr 2014/KS0478

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Elnät AB: s affärsplan SplitVision 2015-2020 godkänns, men Kommunstyrelsen ska årligen
i samband med godkännande av bolagets budget besluta om nästkommande års investeringsnivå för
stadsnätsutbyggnaden.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Fjärrvärmeprissättning 2015, Borås Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner den av Borås Energi och Miljö AB föreslagna höjningen av fjärrvärmetaxan med
2 % från och med den 1januari 2015.
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Fjärrvärmeprissättning 2015, Borås Energi och Miljö AB.
Borås Energi och Miljö AB har beslutat föreslå en höjning av fjärrvärmetaxan för
2015 med 2 %. Bolaget ansöker nu i bilagd skrivelse om Kommunfullmäktiges
godkännande till prisjusteringen samt om mandat att framöver få besluta om
fjärrvärmepriset utan godkännande från ägaren.
Beslutsgång

Normalt godkänns fjärrvärmetaxan i samband med att bolagets budget godkänns i
Kommunstyrelsen i december, medan VA-taxan och renhållningstaxan beslutas av
Kommunfullmäktige. Bolaget önskar nu kunna fatta beslut tidigare, främst avseende
fjärrvärmetaxan. Orsaken är fjärrvärmelagens krav på avisering 60 dagar innan en
prisjustering samt att hinna med kundernas lagstadgade rätt till förhandling och
medling av prishöjningar. Det är även ett önskemål från kunderna att få en bättre
framförhållning för sina budgetar och hyresgästsförhandlingar.
Behov av prisjustering

Bolaget föreslår en prishöjning med 2 % från och med 1 januari 2015. Justeringen
behövs främst för att:
• marknaden för avfallsbränsle har hårdnat och mottagningsavgifter har sjunkit
kraftigt
• till följd av lågt marknadspris är elintäkterna låga.
• bolaget får sedan 2013 inga elcertifikat för förnybar elproduktion (till viss del
kompenserat i prishöjningen 2013 och 2014)
• klara av ökat underhållsbehov på gamla produktionsanläggningar fram till nytt
kraftvärmeverk är klart.
Förslag till Kommunstyrelsen

Fjärrvärmepriset har länge legat lågt i Borås jämfört med andra kommuner. De
senaste åren har bolaget gjort förhållandevis stora prishöjningar, främst för att stärka
bolaget inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Detta har medfört att
fjärrvärmepriset i Borås i den senaste ”Nils Holgersson-undersökningen” sjunkit till
plats 145 på listan av billigaste kommuner i landet. Trots prishöjningarna ligger priset
alltså på en jämförelsevis rimlig nivå.
För att nå Kommunfullmäktiges avkastningskrav och stärka bolagets egna kapital
inför kommande stora investeringsbehov har de senaste årens taxeökningar ansetts
relevanta. På samma sätt får höjningen för 2015 anses vara relevant, och
Kommunstyrelsen föreslås godkänna bolagets föreslagna prisjustering på 2 %. I
budgetprocessen kommer fjärrvärmetaxan ytterligare analyseras och bedömas.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom godkännande
av bolagets budget. Fjärrvärmepriset är en viktig del av bolagets resultat och budget,
och bör även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Martin Jakobsson
Finanschef
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Till Kommunfullmäktige

BESLUTSFÖRSLAG

Fjärrvärmeprissättning

STYRELSEMÖTE

22 maj 2014

Angående fjärrvärmeprissättning
Tid för avvisering
Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) skall bolaget avisera kunderna senast 60
dagar innan en prisjustering börjar gälla. Kunderna har efterfrågat och önskat
att vår prisavisering görs ännu tidigare med tanke på att ha vetskap om nästa
års fjärrvärmekostnaderna då kunderna gör sina egna budgetar och
förhandlingar med sina hyresgäster.
Bolaget har sedan 2013 aviserat nästkommande års prisjustering redan i juni
månad. För 2015 år skickas således besked ut till kunderna om
prisjusteringen i juni och prisjusteringen börjar gälla 2015-01-01.
Enligt fjärrvärmelagen har kunderna rätt till förhandling och medling om
prisjusteringen och med en tidigare avisering hinns en sådan process med
innan prisjusteringen börjar gälla.
Justering av fjärrvärmepriset inför 2015
Fjärrvärmepriset kommer att justeras med 2 % inför 2015. Prisjusteringen
börjar gälla från och med 2015-01-01.
Anledningen till att vi behöver höja prisnivån inför 2015 är bland annat att
marknaden för avfallsbränsle har hårdnat och mottagningsavgifter har sjunkit
kraftigt.
Den el som vi producerar säljer vi på den nordiska elbörsen. Elintäkterna
hjälper till att hålla fjärrvärmepriserna nere. Elmarknaden är i ett
marknadsläge med historiskt sett låga nivåer, vilket innebär att vi får relativt
sett låga elintäkter. Sedan årsskiftet 2012/2013 har våra elcertifikat
försvunnit för förnybar elproduktion från våra biopannor på Ryaverket, vilket
kompenserades till viss del med prisjusteringen inför 2013 och 2014.
För att bibehålla en hög tillgänglighet på våra gamla produktionsanläggningar
måste vi också fram till dess att vi har reinvesterat i ett nytt kraftvärmeverk
öka våra underhållsinsatser. Vår målsättning är att vi har reinvesterat i en ny
produktionsanläggning 2017/2018.
För att ytterligare motverka prisökningar fortsätter vi målmedvetet att arbeta
med att minska våra kostnader genom effektiviseringsprojekt inom
administration, produktion och anskaffning av bränsle. Som exempel på detta
är projekten med rökgaskondensering på Ryaverket, en ny biobränslepanna
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på Viared och anskaffning av biobränsle i egen regi. Rökgaskondenseringen
och Viaredspannan kommer att driftsättas under hösten 2014.

Beslutsgång
På ett styrelsemöte förra året (130514) föredrogs problematiken med
beslutsgången då KS godkänner bolagets budget vanligtvis i december och KF
antar VA- fjärrvärme och avfallstaxan i januari/februari. För att tillgodose
kundernas önskemål om en tidigare avisering av nästkommande prisnivå är
det därför oerhört viktigt att KS/KF godkänner den föreslagna, i första hand,
fjärrvärmeprissättningen.
För flertalet av fjärrvärmebolagen runt om i landet har bolagen fått mandat av
respektive ägare att få fatta beslut om fjärrvärmepriserna. Allt för att
kundernas önskemål om tidiga aviseringar och långsiktiga beslut ska
tillgodoses.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

ge VD i uppdrag att justera fjärrvärmepriserna med 2 % inför
2015, under förutsättning att KF godkänner prisökningen.

att

ge VD i uppdrag att tillsända ägaren en förfrågan om att bolaget
får mandat att fatta beslut om framtida fjärrvärmepriser.

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Ansökan om checkkredit i Internbanken, Boras Waste
Recovery AB
Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att Borås Energi och Miljö AB skulle bilda ett dotterbolag,
Boras Waste Recovery AB, för att renodla arbetet med den internationella verksamheten kring
spridandet av kunskap kring resursåtervinning och hantering av avfall. Dotterbolaget ansöker nu om en
limit i internbanken på 3 mnkr som en rörelsekredit för att kunna hantera sin verksamhet och sina
projekt. Normalt beslutar Kommunstyrelsen om ett bolags finansiering i samband med det årliga
godkännandet av bolagets budget. Då Boras Waste Recovery AB är nystartat har dock inte någon
budget eller finansiering för 2014 godkänts.
Kommunstyrelsen bedömer att Boras Waste Recovery AB behöver en rörelsekredit för att kunna
komma igång med sin verksamhet i enlighet med ägardirektiven, och att nivån är skälig. Framöver ska
bolagets finansiering godkännas i samband med Kommunstyrelsens årliga godkännande av bolagets
budget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Boras Waste Recovery AB ges en kreditlimit i internbanken på 3 000 000 kronor.
2014-06-04
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Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
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Christer Johansson
Ekonomichef, Borås stad
501 80 Borås

Borås 2014 04 22
Ärende: Ansökan om Checkkredit i Internbanken

Hej Christer!
Vi hänvisar till tidigare telefonsamtal i ärendet och bifogra styrelseprotokoll från styrelsemöte i Boras
Waste Recovery AB 2014 04 07. Finansadministrationen av de projekt som drivits av
samarbetsgruppen för BWR har utförts av Kommunens Närlingslivskontor. Denna uppgift skall nu tas
över av det nybildade bolaget. För att kunna utföra arbetet kravs en röreslsekredit.
Bolaget önskar därför öppna en rörelsekredit på 3 mkr i kommunen Internbank för att kunna hantera
de pågående och görligaste mån ev. ny projekt.
Med vanliga hälsningar
Carl-Axel Rudd
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Styrelsens odförande

Bilagt: Protokoll från styrelsemöte i BWR 2014 04 17
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Datum: 2014-04-07
Tid: 16.30-19.00
Plats: Boris Energi och Miljö

RECOVERY

Dokument: Protokoll- styrelsemöte
Sammanträdesdag: 2014-04-07
Plats: Pannan, Elektra

Beslutande

Ersättare

Dennis Söderberg (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Ulrik Nilsson ( M )
Malin Wickberg ( M ) ersatte ils-Åke Björklund (M)
Björn Broström (HB) *
*= avstår arvode för dagens sammanträde

Emil Bertilsson (C)
Brita Forsman (V)
John Rune Nielsen (SP) *
Lennart Håkansson (S)

Omfattning

52014:26

Val av protokollförare och protokolljusterare

Erika Storme Martinger valdes att föra protokollet.
Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utsågs John Rune Nielsen.
52014:27

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.
52014:28

Genomgang och godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Tidigare protokoll upplästes under mötet, det har ej skickats ut till styrelsen. Protokollet
god kändes.
52014:29

Beslutsärenden

Dennis Söderberg informerade om mötet med operativa gruppen samt sammanfattar
beslutsunderlaget samt sina kontakter med tjänstemän från BEM och Stadshuset och vad
som i dessa kontakter framkommit. Styrelsen går igenom beslutsunderlaget om pågående
och tänkbara projekt.

Boras Waste Recovery AB
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Datum: 2014-04-07
Tid: 16.30-19.00
Plats: Borås Energi och Miljö

RECOVERY
PB

Styrelsen beslöt att
Avvakta med att fatta beslut om projektansökningar i Ungeni, Moldavien,
Orhei, Moldavien samt Pontianak, Indonesien till dess vi tagit del av
projektplaner då vi behöver ett underlag för att se om projekten stämmer
med den strategiska planen samt kunnat göra en riskbedömning.
a

Styrelsen beslutar att ge tf. VD Carl-Axel Rudd uppdrag att undersöka
pågående projekt och befintliga avtal med ICLD och överenskommelser
mellan parterna innan eventuellt övertagande.
Tf. VD ges i uppdrag att ta kontakt med Ekonomistyrning för att undersöka
pågående projekt och dess finanser. Styrelsen önskar en redovisning av
projekten och en tydlig genomgång av finansiering innan beslut tas om
övertagande. Styrelsen fattar beslut o m att hänskjuta beslutsarendet till
nästa styrelsemöte om tillräckligt beslutsunderlag då är framtaget.
Styrelsen beslutar att alla projekt skall tas i styrelsen efter att styrelsen fått
gedigen information.
Styrelsen beslutar att ge tf. VD Carl-Axel Rudd i uppdrag att ansöka om
rörelsekredit i Borås stads internbank på totalt 3 Msek.

§2014:30

Diskussionsarenden

Kriterier- projekt
Styrelsen för en diskussion om en kriterielista för vilka krav vi skall stalla på framtida projekt,
styrelsen mening är att det är styrelsen som skall ta fram en sådan lista samt fatta beslut om
vilka projekt vi skall driva i framtiden.
Kravprofil för VD
Branschkompetens, miljöteknikkompetens, ledaregenskaper, nätverkande laggs till
Operativa gruppens kravlista på VD. Operativa gruppens lista: Eldsjäl, Finansieringskunskap,
Verksamhetskunskap, Samordning, Hög social kompetens, Erfarenhet kontraktskrivande,
internationell erfarenhet, flytande engelska i tal och skrift, projektutvecklingskunskap samt
"spindeln i nätet".

Boras Waste Recovery AB
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Datum: 2014-04-07
Tid: 16.30-19.00
Plats: Borås Energi och Miljö

RECOVERY

Budget 2014 - 2016
Dennis beskrev underlaget "Budget och kalkyler". önskemål om att lagga till punkten
Studiebesök under Intäkter kom upp. Frågor o m prissättning, målgrupper, att definiera
skillnad mellan utbildning och studiebesök samt produktutveckling av vårt erbjudande o m
studiebesök diskuterades. Intäktsposten projektbemanning, dar BWR hyr u t tjänster
(personal) till samverkansparternas projekt sågs av styrelsen som en möjlighet. Styrelsen ser
bra möjligheter med att utveckla utbildningskoncept.
Björn Brorström erbjöd sig att ta fram en modell för budget och ekonomi.
Styrelsen beslöt att
Underlaget "Budget och handlingar" laggs till handlingarna.

§2014:31

Informationsarenden

Information lämnades om rutiner för förtroendevaldas tjansterapportering
Arvodesrapportering utgår ifrån protokollet för de styrelsemedlemmar som ej anmäler att
de avstår arvode. Björn Broström (HB) och John Rune Nielsen (SP) meddelar att de avstår
sina arvoden.

§2014:32

Övriga frågor

Styrelsen diskuterar hur protokollen skall skrivas så de blir tydliga och korrekta. Denna fråga
bör förberedas och tas upp som beslutspunkt kommande möte.
Biståndsplattform
Ulrik tog upp att regeringens biståndsplattform ar klar. Ulrik ansvarar för att den skickas till
Dennis som vidarebefordrar till övriga styrelsemedlemmar.
Ansvarsförsäkring och ev. förenklad justering
Ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och former för protokolljustering (ev. möjlighet med
justering av protokoll via e-post med underskrift i praktiken vid kommande styrelsemöte).
Tf VD tar kontakt med Göran Björklund i dessa ärenden.

Adjungering
Styrelsen vill återigen lyfta frågan om adjungering av koncernchef Gunnar Peters. Oklarhet
råder om hur vi skall tolka tidigare protokollskrivning angående adjungering av BEM:s VD
Gunnar Peters. Styrelsen anser att frågan om adjungering bör tas upp som en beslutspunkt
på nästa styrelsemöte.
Boras Waste Recovery AB
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Operativa gruppen
En dragning av representanter från BEM, SP och Borås stad o m nuvarande projekt och
eventuella nya projekt efterfrågades. Det uppdrages åt presidiet att bjuda in dem till nästa
styrelsemöte.

92014:33

Avslutning

Mötet avslutades 19,00
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Boras Waste Recovev AB

E 18 Utgår (Ägardirektiv och bolagsordning för Borås Energi
och Miljö AB samt Boras Waste Recovery AB
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BESLUTSFÖRSLAG

Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för ”Riktlinjer
för skolledning”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 tkr till Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 tkr till Stadsdelsnämnden
Väster och 1 075tkr till Stadsdelsnämnden Öster.
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Alternativt förslag
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja
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Dnr 2014/KS0500

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunfullmäktige

Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för
”Riktlinjer för skolledning”
Stadsdelsnämnden Norr, som ansvarar för kommungemensamma frågor för förskola och
skola, har den 25 maj 2014 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om utökning av
kommunbidrag för att finansiera den utökning av det administrativa stödet till rektorerna som
följer av att nämnden antagit ”Borås Stads riktlinjer för skolledning”.
I princip skall resurstilldelningen avgöras av Kommunfullmäktige i beslutet om årsbudget.
Möjlighet skall finnas att utifrån en totalbild av behoven göra erforderliga prioriteringar
mellan kommunens olika verksamheter. I detta fall, när resursbehov för en enstaka
verksamhet behandlas för sig, går det inte att fullt ut följa denna princip, vilket är olyckligt.
Dessutom tilldelas normalt inte en delverksamhet resurser direkt av Kommunfullmäktige utan
detta är en uppgift för respektive nämnd inom ramen för sin totala resurstilldelning.
Men i vissa undantagsfall kan det vara försvarbart att göra ett avsteg från principen. De nya
riktlinjerna för skolledning är ett resultat av ett omfattande arbete att finna former för att
förbättra resultaten i grundskolan. Kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt att ge den
ekonomiska förutsättningen för denna förändring av rektorsorganisationen för att nå syftet
med att förbättra resultaten. Kommunstyrelsen förslår därför att Kommunfullmäktige skall
öka kommunbidragen för 2014 till stadsdelsnämnderna med 3 mnkr.
Kommunstyrelsen är medveten om att helårseffekten av förslaget är 6 mnkr. I fortsättningen
kommer denna kostnad att få inrymmas inom ramen för de totala kommunbidrag som
tilldelas stadsdelsnämnderna. Det handlar alltså inte på sikt om någon centralt beslutad
särskild resurstilldelning till just ledningsorganisationen. Resurstilldelningen till olika
delverksamheter är ett samspel mellan nämnden och förvaltningen efter de regler som
nämnden fastställer.
I enlighet med stadsdelsnämndens förslag föreslår Kommunstyrelsen att
kommunbidragsökningen fördelas mellan stadsdelsnämnderna efter samma beräkningsmodell
som användes vid beslutet om kommunbidrag för 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 tkr till Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 tkr till
Stadsdelsnämnden Väster och 1 075tkr till Stadsdelsnämnden Öster.
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Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Joakim Cannerfors
Områdeschef
Kommungemensam Förskola och Skola
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Dnr 2014/SDNN0018

Finansiering av Riktlinjer för skolledning
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker ärendet och översänder detsamma till
Kommunstyrelsen.

Ärendet
Borås Stads riktlinjer för skolledning, beslutade 29 april:
…de ska stödja rektors ansvar för elevers lärande och göra det möjligt för rektor

att arbeta efter det givna uppdraget.
Riktlinjerna ska tillsammans med uppdraget för rektor skapa bättre
förutsättningar för Borås Stad att vara en attraktiv arbetsgivare för rektorer, och
bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.
Rektor ansvarar för och äger sin inre organisation. Rektor ska vara pedagogisk
ledare och måste därför använda de möjligheter till delegation som finns.
Rektor leder enheten eller enheterna och ansvarar själv för att skapa sig det
administrativa stöd som krävs för att arbeta efter Instruktion för rektor i
förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Borås Stad.
Rektor får successivt ökat ansvar för de tillgängliga ekonomiska resurserna, för att
inom dessa ramar kunna fatta de beslut som krävs för eleverna på skolan.
För att rektor ska få möjlighet att arbeta enligt Borås Stads instruktion för
rektor och Borås Stads riktlinjer för skolledning krävs att ytterligare medel
tillförs resursfördelningsmodellen, 6 mkr på helår vilket innebär 3 mkr
hösten 2014. Dessa medel är en ramförstärkning till området skola
och fördelas enligt resursfördelningsmodellen. Respektive rektor
förfogar sedan fullt ut över sin budget och tillskapar sig det stöd som
krävs för att kunna arbeta enligt Borås Stads instruktion för rektor.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet innebär en ramförstärkning om 6 mkr på helår till område skola.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ärendet berör barn och unga nu och i framtiden såväl direkt som indirekt
utifrån att rektors möjligheter att arbeta enligt Borås Stads instruktion för rektor
är avgörande för elevernas kunskapsutveckling.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening i detta ärende.
Däremot har barn och elever fått uttrycka sin mening i processen Lust att
lära, som ärendet är en del av.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas av ärendet utifrån att rektors
möjligheter att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens
mål är i fokus.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsbevakning finns med som en del i processen Lust att lära.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-05-20.
Samverkan vid Kommungemensamt LSG, 2014-05-16.

Remissinstans
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar till Riktlinjer för skolledning angett att
en förutsättning för genomförande är en ekonomisk förstärkning till
området skola.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Utökade kostnader för studiehandledning - Centrum för
flerspråkigt lärande
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen redovisar för stadsdelsnämnden principiella synpunkter på tilläggsanslag under löpande år.
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Stadsdelsnämnden Norr

Utökade kostnader för studiehandledning - Centrum
för flerspråkigt lärande
Stadsdelsnämnden Norr har den 26 maj 2014 sänt en skrivelse till Kommunstyrelsen
om ett befarat underskott för verksamheten vid Centrum för flerspråkigt lärande.
Kommunstyrelsen inser givetvis att det blir en påfrestning på verksamheten på grund
av att det under senaste tiden kommit en stor mängd nyanlända barn.
Den grundläggande principen är att kommunens nämnder får ett totalanslag för alla
sina verksamheter genom Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag i
årsbudgeten. Det är sedan respektive nämnd som fördelar sina tilldelade resurser till
de olika delverksamheterna. Kommunfullmäktige tar formellt inte specifikt ställning
till t.ex. resurstilldelningen till CFL:s verksamhet. Detta är en uppgift för
stadsdelsnämnden.
Givetvis kan det inträffa på grund av opåverkbara faktorer att en verksamhet under
pågående år får problem att hålla sin verksamhet inom de tilldelade resurserna. I ett
sådant läge är det nämndens uppgift att se över var det finns möjligheter att
omprioritera, senarelägga eller genom andra liknande åtgärder omfördela resurser om
en verksamhet måste få ökade resurser för att utföra lagstadgade uppgifter. I första
hand handlar det i ett sådant fall troligen att använda de överskott som kan ha
uppstått i någon verksamhet under året.
Det framgår inte alls av nämndens skrivelse om överväganden har gjorts inom
nämnden utifrån de principer som beskrivs ovan. För tydlighetens skull kan
framhållas att synsättet om omprioriteringar etc. gäller inom ett och samma
kommunbidrag, i det här fallet kommunbidraget till den kommungemensamma
verksamheten.
Det är således inte ett förstahandsalternativ att under löpande år tillföra ytterligare
kommunbidrag bara för att en delverksamhet kostar mer än vad nämnden har avsatt i
sin budget. Kommunstyrelsens har vid dagens sammanträde föreslagit en
resursförstärkning för skolledning och bedömer att det inte är lämpligt med ytterligare
ökningar av kommunbidragen.
Skrivelsen från stadsdelsnämnden kan uppfattas som om nämnden ställer frågor till
Kommunstyrelsen om vilken omfattning verksamheten skall ha för
t.ex.studiehandledningen. Därför vill Kommunstyrelsen framhålla det är inte en
uppgift för styrelsen att besluta om hur en nämnd utför sina speciallagsreglerade
uppgifter. Dessa beslut måste nämnden själv ta.
Kommunstyrelsen har den 16 juni beslutat att redovisa ovanstående principiella
synpunkter med anledning av skrivelsen från Stadsdelsnämnden Norr.
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Utökade kostnader för
studiehandledning - Centrum för
flerspråkigt lärande
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker ärendet och översänder detsamma till
Kommunstyrelsen.

Ärendet
Nämndens kommungemensamma skolutskott gav förvaltningen i uppdrag
att utreda frågan kring utökade kostnader för studiehandling för Centrum
för flerspråkigt lärande (CFL).
CFL har sedan januari 2013 tagit emot ca 450 nyanlända elever, vilket
innebär 200 elever fler än vad budgeten baseras på. Trycket på CFL och
mottagande skolor är stort.
Den aktuella situationen är att ca 400 elever är i behov av
studiehandledning, vilket innebär ekonomiska konsekvenser för CFL.
Behovet av studiehandledning är omöjligt att tillgodose inom befintlig
ekonomisk ram.
Konsekvensanalys
Verksamhetskonsekvenser
Ifall CFL ska anpassa omfattningen av studiehandledning efter befintlig ram,
innebär detta att studiehandledningen under höstterminen 2014 reduceras
kraftigt.
Studiehandledning är reglerad i Skollagen och Skolförordningen:
För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det
särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skollagen 3 kap 10§)
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som
ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har

2(3)
Anna Stenström
Utvecklingsledare
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Rektor Centrum för flerspråkigt lärande
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undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i
stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (5 kap 4§ Skolförordningen)

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ifall Borås Stad ska kunna leva upp till lagkraven innebär det en
kostnadsökning om 4,5 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser för CFL
Modersmålsundervisning
Studiehandledning
Kartläggning
Ramökning etablering
Summa

Budget 2014
(kr)
9 500 000
4 975 000
2 000 000
2 600 000
19 075 000

Scenario 2014 (kr)
10 000 000
8 975 000
2 000 000
2 600 000
23 575 000

Differens
500 000
4 000 000
0
0
4 500 000

Ekonomiska konsekvenser för Stadsdelarna
Om inte CFL kan erbjuda studiehandledning i den omfattning behovet gör
gällande, innebär det att stadsdelarna får finansiera behovet själva.
Stadsdelarna prognosticerar underskott
P g a det stora antalet nyanlända under 2014 och att flera av dessa kräver
fortsatt undervisning i förberedelseklass, prognosticerar stadsdelarna ett
underskott i förhållande till budgeterade kostnader för denna verksamhet.
Respektive stadsdel rapporterar sitt underskott i tertial 1.
Stadsdel Norr: 0,9 mkr
Stadsdel Väster: 1,2 mkr
Stadsdel Öster: 1,5 mkr

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och ungdomar, d.v.s. nyanlända elever, kommer att påverkas direkt, då
deras förutsättningar för skolgångens kvalitet är starkt förknippat med
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finansiering. Övriga elever i Borås Stad kan komma att påverkas indirekt då
den ekonomiska belastningen på skolorna kan komma att öka.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet har inte fått
uttrycka sin mening då handläggningstiden varit begränsad.
Likabehandling

Mångfald och integration är en naturlig del i ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet ingår som en del i prognosbedömningen.

Facklig samverkan
Information vid Kommungemensamt LSG, 2014-05-16.
Information vid FSG, Facklig samverkansgrupp, 2014-05-20.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Ändrade regler för vårdnadsbidrag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med omedelbart ikraftträdande till :Vårdnadsbidrag skall avse
en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader. Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.”
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Annette Carlson
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Dnr 2014/KS0491

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Kommunfullmäktige

Ändrade regler för vårdnadsbidrag
Stadsdelsnämnden Norr har till Kommunstyrelsen redovisat ett förslag om förändringar av
reglerna för vårdnadsbidrag. Då det är Kommunfullmäktige som beslutar om dessa regler för
nu Kommunstyrelsen förslaget till Kommunfullmäktige för beslut.
Ändringsförslaget framgår av den bilagda skrivelsen från stadsdelsnämnden.
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning om att reglerna bör ändras och föreslår att
Kommunfullmäktige skall ändra lydelsen av punkt 6 i i enlighet med stadsdelsnämndens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med omedelbart ikraftträdande till :Vårdnadsbidrag
skall avse en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader. Vårdnadsbidrag för kortare
tidsperiod beviljas ej.”
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

1(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef
Kommungemensam Förskola och Skola

2014-05-26

Dnr 2013/SDNN0108

Ändrade regler för vårdnadsbidrag
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar godkänna upprättad handling över ändrade
regler för vårdnadsbidrag och översänder den till Kommunstyrelsen för
beslut.

Ärendet
Efter en dom i Förvaltningsrätten 2014-03-25 krävs att Borås Stad ändrar
regelverket vad gäller återbetalning av vårdnadsbidrag. Tidigare har
regelverket inneburit att vårdnadshavare blivit återbetalningsskyldig om
bidragstiden understigit tre månader, exempelvis på grund av flytt från
kommunen. Enligt domen får en kommun endast kräva ekonomisk
ersättning från en kommuninvånare om förutsättningarna för detta
uttryckligen anges i lag. Det spelar inte någon roll om kommunen och
kommuninvånaren genom ett regelverk ingått avtal om detta. Borås Stads
regel om återbetalning om villkoren inte uppfylls under tre månader stöds
inte av lagen.
Tidigare lydelse i regelverket punkt 6:
Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader.
Bidrag utbetalas även innan denna tid faktiskt uppnåtts men blir den faktiska
bidragsberättigade tiden inte tre kalendermånader skall hela bidraget återbetalas.
Efter domen ändras regelverket till följande lydelse:
Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader.
Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet kan få marginella ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

2(2)
Joakim Cannerfors
Områdeschef
Kommungemensam Förskola och Skola

2014-05-26

Dnr 2013/SDNN0108

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu eller i framtiden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-05-20.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Överklagan av Skolinspektionens beslut att godkänna Lärande
i Sverige AB
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skolinspektionens beslut 2014-05-28 om godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås Stad överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm

140610
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0162 611
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-06-10, Christer Johansson

Sida
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Dnr 2014/KS0162
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Förvaltningsrätten i Stockholm

ÖVERKLAGANDE

KLAGANDE
Borås Stad
21200-1561
50180 Borås Stad
MOTPART
1. Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5 b
602 28 Norrköping
2. Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
ÖVERKLAGAT BESLUT
Skolinspektionens beslut 2014-05-28, dnr 31-2014:939 om godkännande av Lärande i
Sverige AB som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1 – 9 och
fritidshem i Borås Stad.

YRKANDE
Kommunen yrkar att Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut att
godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås Stad.
GRUNDER M M
Kommunen har lämnat ett yttrande till Skolinspektionen inför behandlingen av
ansökan från Lärande i Sverige AB. Kommunen hänvisar till de sakförhållanden som
beskrivs i yttrandet liksom den argumentation som finns i yttrandet som en grund
även för det överklagande som görs nu utan att upprepa skrivningarna i sin helhet i
denna handling.
Utöver det som ursprungligen framförts redovisar kommunen nu synpunkter på
Skolinspektionens motiveringar.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunen har i sitt yttrande hänvisat till att vi i Borås, precis som i riket i övrigt, sett
att en etablering av fristående skolor medför en större segregering. De fristående
skolorna startar inte i de mest socioekonomiskt utsatta områdena där också
benägenheten att aktivt välja en skola är lägst. I stället är det elever från angränsande
mer välbärgade om råden som väljer bort den kommunala skolan och tar sig till den
fristående skolan lite längre bort.
Kommunen anförde i sitt yttrande till Skolinspektionen att i Borås visar sig detta
genom att det finns ett söktryck Från Bodaskolans och Fjärdingskolans
upptagningsområde till framför allt de centralt belägna skolorna Engelbrektskolan
och Bergdalskolan. Engelbrektskolan tackar i dag nej till ett sort antal elever.
Kommunen framförde till Skolinspektionen att det är rimligt att tro att Erlaskolans
etablering skulle medföra att föräldrar från Brämhult, Hässleholmens villakvarter och
Kypedalen i hög grad väljer bort Bodaskolan och Fjärdingskolan till förmån för
Erlaskolan i likhet med önskan att välja Engelbrektskolan eller Bergdalskolan. Detta
skulle markant öka den segregering som redan är tydlig och som skapat bekymmer för
skolornas måluppfyllelse.
Vi kan nu se att Skolinspektionen refererar kommunens ståndpunkter i sitt beslut. Vi
ser också att Skolinspektionen inte har angivit några invändningar mot kommunens
beskrivning av effekter av Erlaskolans start. Av detta drar vi slutsatsen att
kommunens beskrivning kan anses korrekt. Men vi saknar i Skolinspektionens
motivering till sitt ställningstagande att inte ta hänsyn till det som kommunen
framfört.
Skolinspektionen konstaterar endast att kommunens invändningar ”inte är av den art
att ansökan skall avslås”. Kommunen framhöll i sitt yttrande sakförhållanden som
skulle leda till att det skulle bli påtagligt negativa följder på lång sikt för skolväsendet i
den del av kommunen som är närmast berörd av Erlaskolans etablering. Detta
förhållande är enligt 2 kap 5 § skollagen ett skäl för att avslå en ansökan om att starta
en fristående skola. Eftersom Skolinspektionen inte har visat att kommunens
bedömning av de långsiktiga effekterna är felaktig hävdar vi att Skolinspektionen
saknar grund för sitt ställningstagande utifrån lydelsen i den angivna delen i skollagen.
Skolinspektionens beslut skall alltså upphävas.
Vi vill även framhålla ytterligare en aspekt på en långsiktig negativ effekt som gäller
både för eleverna och kommunens skolväseende. Vi har i vårt yttrande till
skolinspektionen pekat på att området Hässleholmen är ett av de 15
utanförskapsområden i Sverige som Regeringen valt ut för att i ett projekt (Urban 15)
arbeta för integration. De berörda skolorna Bodaskolan och Fjärdingskolan ligger
inom Hässleholmen. En del av projektet handlar om att öka andelen elever som når
gymnasiebehörighet.
Vi framhöll i yttrandet till skolinspektionen att det vore ytterst olyckligt om en stor
statlig satsning på att långsiktigt omforma ett problemområde skulle motverkas av ett
beslut av en annan statlig myndighet. Även i detta fall handlar det om långsiktiga
effekter för skolorna inom Hässleholmen genom den risk som finns att väletablerade
elever lämnar skolorna på Hässleholmen och i stället väljer Erlaskolan.
Utöver effekterna på kommunens skolväseende skall en huvudman för grundskola
kunna visa att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten skall kunna bedrivas
på lång sikt. Skolinspektionen bedömer att så har skett i detta fall. Men av underlaget
framgår att lärande i Sverige gjort en intresseundersökning. Av 1561 utvalda personer
svarade 317. Av de som svarade angav endast 13 % till 17 % att det var
troligt/mycket troligt att de skulle välja Erlaskolan. Med dessa siffror som grund kan
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inte huvudmannen anses ha visat att det finns ett elevunderlag som grund för en
långsiktig verksamhet. Skolinspektionen motiverar inte alls varför inspektionen dragit
slutsatsen att dessa siffror visar att elevunderlaget är tillräckligt. Således ytterligare ett
skäl att upphäva Skolinspektionens beslut.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

Skolinspektionen
slut
Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5b
602 28 Norrköping
Att: therese.hagstrom@erlaskolan.se

2014-05-28
1 (4)
Dnr 31-2014:939

Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås
kommun
Beslut
Skolinspektionen g o d k ä n n e r , med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), L ä r a n d e i
Sverige A B (org.nr. 556571-5892) som h u v u d m a n för förskoleklass, grundskola å r s k u r serna 1-9 och fritidshem v i d Erlaskolan i Borås i Borås k o m m u n .

Villkor för godkännandet
Utbildningen får starta efter den 30 j u n i 2015 och senast v i d b ö r j a n av läsåret 2015/2016.

Bakgrund
L ä r a n d e i Sverige A B har ansökt o m g o d k ä n n a n d e som h u v u d m a n f ö r förskoleklass,
grundskola å r s k u r s e r n a 1-9 och fritidshem v i d Erlaskolan i Borås i Borås k o m m u n .

Motivering till beslut
Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska g o d k ä n n a n d e l ä m n a s o m den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte imiebär
påtagliga negativa följder p å lång sikt f ö r eleverna eller för den del av skolväsendet
som anordnas av det a l l m ä n n a i den k o m m u n d ä r utbildningen ska bedrivas. Avser
g o d k ä n n a n d e t förskoleklass och grundskola krävs d ä r u t ö v e r att elevunderlaget är t i l l räckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.
Huvudmannens förutsättningar

M o t bakgrund av de uppgifter som f r a m g å r av a n s ö k a n samt av utredning i ä r e n d e t
g ö r Skolinspektionen den sammantagna b e d ö m n i n g e n att L ä r a n d e i Sverige A B har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller f ö r de sökta utbildningarna.
Skolinspektionen b e d ö m e r att elevunderlaget är tillräckligt f ö r att verksamheten ska
kunna bedrivas p å l å n g sikt.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen

Beslut
2014-05-28
2(4)
Dnr 31-2014:939
Påtagliga negativa följder

L ä r a n d e i Sverige A B har uppgett att förskoleklassen ska omfatta 48 elever, att grundskolan ska omfatta 432 elever samt att fritidshemmet ska omfatta 170 elever v i d f u l l t
utbyggd verksamhet.
Enligt Borås k o m m u n finns det 40 kommunala grundskolor v å r t e r m i n e n 2014. A r 2014
finns det i kommunen 1 254 elever i förskoleklassen samt 10 407 elever i å l d r a r n a 7-15
år. Kommunens befolkningsprognos visar att det år 2017 kommer att finnas 1 337 barn i
förskoleklassen och 11149 elever i åldrarna 7-15 år.
Borås k o m m u n har i sitt yttrande över a n s ö k a n anfört att etableringen av Erlaskolan
skulle ge p å v e r k a n p å verksamheten i n ä r o m r å d e t d ä r det finns två kommunala F-6skolor och två kommunala F-9-skolor. Kommunen menar att o m etablering g o d k ä n n s
ä r det sannolikt att skolorna i n ä r o m r å d e t kommer att få ett minskat elevantal och därm e d överkapacitet, vilket skulle m e d f ö r a en långsiktig ekonomisk effekt som innebär
att bland annat resurserna t i l l lärare kommer att skäras ned.
Kommunen a n f ö r att det är r i m l i g t att tro att Erlaskolan skulle m e d f ö r a att f ö r ä l d r a r
f r å n Brämhult, H ä s s l e h o l m e n s villakvarter och Kypedalen väljer bort de kommunala
skolorna i n ä r o m r å d e t , vilket markant skulle öka den segregering som redan idag är
t y d l i g och som skapat bekymmer för skolornas m å l u p p f y l l e l s e . O m r å d e t H ä s s l e h o l m e n
är ett av de 15 u t a n f ö r s k a p s o m r å d e n i Sverige som regeringen valt ut för att särskilt
arbeta f ö r integration i ett projekt som kallas "Urban 15". Erlaskolan är t ä n k t att lokaliseras just u t a n f ö r H ä s s l e h o l m e n . Kommunen a n f ö r vidare att det vore ytterst olyckligt
o m en stor statlig satsning p å att långsiktigt omforma ett p r o b l e m o m r å d e skulle motverkas av ett beslut av en annan statlig myndighet. Risken är enligt kommunen att de
mer väletablerade eleverna l ä m n a r skolorna p å H ä s s l e h o l m e n och istället väljer Erlaskolan.
Skolinspektionen b e d ö m e r att de i n v ä n d n i n g a r mot en etablering som f r a m f ö r t s i yttrandet inte är av den art att a n s ö k a n ska avslås. M e d h ä n s y n tagen t i l l antalet elever i
kommunen, antalet kommunala skolor samt den prognosticerade e l e v ö k n i n g e n är Skolinspektionens h e l h e t s b e d ö m n i n g att en etablering av utbildningarna inte i n n e b ä r sådana påtagliga negativa följder p å lång sikt för eleverna eller för den del av s k o l v ä s e n d e t
som anordnas av Borås k o m m u n att a n s ö k a n ska avslås.
Upplysning

L ä r a n d e i Sverige A B ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen f ö r att utbildningen genomf ö r s i enlighet med b e s t ä m m e l s e r n a i skollagen, föreskrifter som har meddelats med

Skolinspektionen

£ eslut
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Dnr 31-2014:939

s t ö d av lagen och de b e s t ä m m e l s e r f ö r utbildningen som kan finnas i andra författningar.
G o d k ä n n a n d e t m e d f ö r en rätt för huvudmannen t i l l bidrag f r å n elevens hemkommun.
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och s k o l f ö r o r d n i n g e n (2011:185).
Skolinspektionen erinrar o m att g o d k ä n n a n d e t endast avser den h u v u d m a n som anges
i beslutet. Huvudmannaskapet för skolenheten f å r inte u t ö v a s av n å g o n annan fysisk
eller juridisk person (associationsform) innan Skolinspektionen efter a n s ö k a n beslutat
att g o d k ä n n a den nya huvudmannen.

Etableringskontroll
Skolinspektionen kommer att g e n o m f ö r a en etableringskontroll av huvudmannen och
de g o d k ä n d a utbildningarna under maj - juni 2015. Mer information o m etableringskontroUen finns p å Skolinspektionens webbplats.

H u r m a n överklagar, se h ä n v i s n i n g .

På Skolinspektionens vägnar

Petra Jansson
Utredare

Kopia till

Borås k o m m u n
SCB

Skolinspektionen
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Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ö v e r k l a g a n det ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas t i l l Skolinspektionen, Box 23069,104 35 Stockholm.
Ö v e r k l a g a n d e t ska ha kommit in t i l l Skolinspektionen i n o m tre veckor f r å n den dag d å
klaganden fick del av beslutet. O m klaganden är en part som företräder det a l l m ä n n a
ska ö v e r k l a g a n d e t dock ha k o m m i t i n i n o m tre veckor f r å n den dag d å beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ä n d r i n g som ö n s k a s . De
skäl som finns för ä n d r i n g b ö r också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud.
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Justering av internpris 2014 för särskilda boenden inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att fördela ersättningen för ökad vårdtygnd
Produktionspriset för Byttorpsklint höjs från och med 2014-07-01 till 477 000 kr/år
Detta finansieras genom att betalpriset höjs från och med 2014-07-01 med 6 280 kr/plats och år vilket ger ett
nytt dygnspris på 1 601 kr per plats.

140610
Datum

Lena Palmèn
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0527 706
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 – 35 82 50
Datum/avdelningschef: 2014-06-10, Christer Johansson
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Dnr 2013/KS0527
Ert Dnr

Ekonomistyrning:
Dan Persson

Kommunstyrelsen

Justering av internpris 2014 för särskilda boenden
inom äldreomsorgen
Internprissättningen behöver för 2014 justeras med hänvisning till följande orsaker.
Vårdtyngden har i ett fåtal enskilda ärenden ökat kraftigt vilket gör nuvarande
prissättning inte täcker de produktionskostnader som dessa ärenden kräver. I
inlämnade månads- och tertialrapporter beskrivs detta av stadsdelsnämnderna.
En uppskattning av de ökade kostnaderna är 3 000 000 kr/år vilket motsvarar 3 658
kr per plats. Denna kostnadsökning skall hanteras av Stadsdelsnämnd Öster som
ansvarar för fördelningen av de utökade kostnaderna som beror på en ökad
vårdtyngd.
När det gäller prissättningen för Byttorpsklints produktionspris så finns det en
felaktighet i nuvarande beräkningar som har att göra med att den s.k.
”tomtidsersättningen” avdragits i beräkningarna två gånger. Den totala kostnaden för
att justera detta är 2 150 000 kr/år vilket motsvarar 2 622 kr per plats. Nytt
produktionspris blir 477 000 kr/år mot nuvarande 452 000 kr/år
Förändringarna av priset finansieras genom en höjning av betalpriset med 17 kr/dygn
till 1601 kr/dygn.

Kommunstyrelsen föreslås justera internprissättningen enligt följande:
Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att fördela ersättningen för ökade vårdtyngd.
Produktionspriset för Byttorpsklint höjs från och med 2014-07-01 till 477 000 kr/år.
Detta finansieras genom att betalpriset höjs från och med 2014-07-01 med 6 280
kr/plats och år viket ger ett nytt dygnspris på 1 601 kr per plats.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Förhyrning av lokaler för förskola i fastigheten Samariten 11,
fd Björkängsgymnasiet
Förslaget till Kommunfullmäktige gäller under förutsättning att Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker
förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11där villkoren i
huvudsak skall följa det som nämnden redovisat i sin framställning 2014-05-20

2014-06-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-12
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej
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Avd: Ekonomistyrning
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Kommunfullmäktige

Förhyrning av lokaler för förskola i fastigheten Samariten
11, fd Björkängsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 maj 2014 föreslagit Kommunfullmäktige att
kommunen skall förhyra lokaler för en förskola i de lokaler som tidigare inrymde
Björkängsgymnasiet. Avsikten är att skapa en förskola med sex avdelningar.
Mot bakgrund av behovet av ytterligare förskoleplatser i centrala staden tillstyrker
Kommunstyrelsen i princip förslaget.
När Kommunstyrelsen behandlar förslaget har Stadsdelsnämnden Norr ännu inte tagit
formell ställning till förslaget. Detta innebär att Kommunstyrelsens tillstyrkan av förslaget
endast gäller under förutsättning att även Stadsdelsnämnden Norr kommer att tillstyrka.
Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens framställning har nämnden godkänt hyresavtalet
under förutsättning att Kommunfullmäktige tar principbeslut om att anskaffa lokalerna. Det
följer praxis för liknande ärenden att Lokalförsörjningsnämnden beslutar om det fullständiga
avtalet efter att huvuddragen redovisats för Kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnden får kostnader för att köpa in inventarier och annan utrustning till de nya
lokalerna. Något belopp för detta har inte redovisats nu. Stadsdelsnämnden har möjlighet att
återkomma om detta om anskaffningarna inte kan finansieras inom ramen för driftbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11där
villkoren i huvudsak skall följa det som nämnden redovisat i sin framställning 2014-05-20
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