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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 166
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Lena Palmén (S) med Kerstin
Hermansson (C) som ersättare.
§ 167
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.48 –16.15 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 168
015/KS0753 710
Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad
Stadsdelsnämnden Norr har i budget 2015 fått uppdraget att utreda förutsättningarna
för att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Förutsättningarna för att återinföra
pedagogisk omsorg i Borås Stad har utretts av utvecklingsledare på Utvecklingsenheten.
Utredarens förslag till beslut är att inte verka aktivt för att åter bygga upp en
kommunal pedagogisk omsorg, utan avvakta en eventuell ökning av efterfrågan.
Stadsdelsnämnden Norr har godkänt upprättad handling och översänder densamma
till Kommunstyrelsen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till Stadsdelsnämnd Norr för att fördjupa utredningen i
enlighet med redovisade utgångspunkter, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall återremitteras
och dels om ärendet skall avgöras idag och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Mohamed Farah (S),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Björn Qvarnström (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6:
Ärendet skall avgöras idag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD).
§ 169

2016/KS0070 042,
2016/KS0230, 0231, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237, 0238, 0239, 0240,
0241, 0242, 0243, 0244, 0245
107

Årsredovisning 2015
Årets resultat blev 160 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor högre än
Kommunfullmäktiges antagna budget på 110 miljoner kronor. De främsta orsakerna
till att det blir en positiv avvikelse är återbetalda AFA-medel med 43 miljoner kronor
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avseende år 2004 och realisationsvinster vid markförsäljningar med 49 miljoner
kronor. Inom resultatet har avsättning gjorts till statlig medfinansiering av Gång- och
cykelvägar i Frufällan och Sandhult med 4 miljoner kronor. Det tillfälliga statsbidraget för Flyktingsituationen har resultatförts med 1/13 enligt rekommendation
från RKR. För Borås del innebär det 6 miljoner kronor för år 2015.
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 2,9 (3,2)% vilket är en bidragande orsak
till underskottet på -75 (-64) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget. Främsta
orsakerna till nämndernas underskott kan relateras till godkända ianspråktaganden av
tidigare års överskott bl.a. Itplattformen och kostnadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett underskott på -23 miljoner
kronor medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar
netto till resultatet med 49 miljoner kronor.
Nettokostnaderna blev 32 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket är något sämre
än förra året. Bidragande orsaker till att nettokostnaderna blev lägre än budgeterat är
återbetalning av AFA-medel och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier som i externredovisningen omförs till investeringar. Andra orsaker är att
kommuns totala pensioner blev något lägre och den centrala bufferten behövde inte
användas fullt ut.
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit hög under året med ett negativt
budgetutfall på -75 miljoner kronor. Främsta orsaken står att finna inom äldreomsorgsverksamheten. Bedömningen är att det utöver detta inte finns några större
ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret 2016 förutom strukturproblemen inom äldreomsorgen.
Avskrivningarna budgeterades till 202 miljoner kronor och blev 205 miljoner kronor
tack vare något högre investeringsnivå än beräknat. Avskrivningarna ökade med 15
(12) miljoner kronor motsvarande 7,8 (6,8) % jämfört med förra året.
Finansnettot budgeterades till +35 miljoner kronor och blev +30 miljoner kronor
p. g. a. lägre marknadsräntor. I finansnettot ingår en finansiell kostnad på 3 miljoner
kronor avseende det kommunala pensionsåtagandet. De långfristiga skulderna är i
likhet med föregående år 0 miljoner kronor. Realisationsvinster från markförsäljning
och tomträtter bidrar till resultatet med 49 miljoner kronor.
Skatte- och bidragsintäkterna blev sammantaget -23 miljoner kronor lägre än
Kommunfullmäktiges antagna budget. Av avvikelsen kan -8 miljoner kronor
förklaras med en något lägre skatteunderlagsutveckling under 2015 medan -8
miljoner kronor beror på att slutavräkningen av 2014 års skatter blev lite sämre än
förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 169 miljoner kronor
för 2015 vilket är 1 miljoner kronor lägre än budget. Intäkts- och kostnadsutjämningens utfall inklusive regleringsbidraget blev ca -18 miljoner kronor sämre än
budgeterat. En del av dessa underskott uppvägs av statsbidrag för höjt PO-pålägg för
ungdomar +8 miljoner kronor och det tillfälliga flyktingstatsbidraget med +6
miljoner kronor.
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Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Ur resultatet på 159 911 769 kronor
”öronmärks” ytterligare 4 000 000 kronor till ny IT-plattform.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 66 456 000 kronor
överförs från tidigare år till 2016 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet
DRIFTREDOVISNING
För verksamhetsåret 2015 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på
600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2015 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät
AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås
AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna ,
Vidare föreslås Kommunstyrelsen besluta för egen del: Verksamheterna under 2015 i
Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås
TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås
Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB samt i förekommande fall dotterbolag till
dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Årsredovisning 2015 justeras på ett
antal punkter, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till punkterna a-c, e-h och k-m.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget reviderade förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens reviderade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Mohamed Farah (S),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
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Björn Qvarström (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 159 911 769 kronor ”öronmärks” ytterligare 4 000 000 kronor till ny ITplattform.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 66 456 000 kronor överförs från
tidigare år till 2016 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
För verksamhetsåret 2015 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på 600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2015 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås
TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB,
AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt
Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del:
Verksamheterna under 2015 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät
AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB,
BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås
Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag,
bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD), se bilaga.
§ 170
2015/KS0203 041 m.fl.
Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2015
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Omarbeta indikatorer och målvärden (Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0203 041)

b)

Tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolan. (2015/KS0635 612)
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c)

Utreda hur och om möjligt införa en veckas praktik även på de
högskoleförberedande programmen. (2015/KS0636 612)

d)

Utreda möjligheterna att stärka elevernas förutsättningar att möta
framtidens utmaningar inom e-handel och logistik.
(2015/KS0633 612)

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Lena Palmén (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2016

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 168
KU 1 a

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Återremittera ärendet till Stadsdelsnämnd Norr för att fördjupa utredningen i enlighet med
redovisade utgångspunkter.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 1 a
Kommunfullmäktige

Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Norr har i budget 2015 fått uppdraget att utreda
förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad.
Förutsättningarna för att återinföra pedagogisk omsorg i Borås Stad har utretts
av utvecklingsledare på Utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsen ser det som positivt att en utredning har genomförts men
saknar en del perspektiv för att kunna göra en helhetsbedömning. Dels saknas
föräldraperspektivet över hur situationen ser ut i Borås, men också i
jämförelsen mellan de olika städerna som finns med i utredningen. Det är trots
allt föräldrarna som ska ha sina barn i familjedaghem, och inspel från dem hade
varit bra att ha med sig. På så vis hade en slutsats kunna dras om hur dagens
system fungerar och vad som kan göras bättre.
Kommunstyrelsen saknar också hänvisningar till tidigare studier på området.
Främst för att kunna urskilja vad som har fungerat och vad som inte har
fungerat.
Kommunstyrelsen hade gärna sett en fördjupning över hur situationen med
familjedaghem ser ut i Västerås och hur de har lyckats så väl med sin
verksamhet. Vi tror att arbetslag områdesvis är en metod att titta närmare på.
Att använda pensionerade dagbarnvårdare som vikarier/ersättare ser vi positivt
på, men också möjligheten till gemensamma lokaler och träffar tror vi hade
varit bra för att utvecklingen av dagbarnsverksamheten i Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Återremittera ärendet till Stadsdelsnämnd Norr för att fördjupa utredningen i enlighet med
redovisade utgångspunkter.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 169
E1
YRKANDE

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt
a) Det andra uppdraget på sidan 24; kommentaren förändras enligt: Borås
kostnader för vård- och omsorgsboenden ligger i dagsläget i paritet med snittet
i länet. Jämförelser görs med sju likhetsutsökta kommuner (Helsingborg,
Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Gävle, Halmstad och Sundsvall) då Borås
ligger något över snittet här. (Kommunstyrelsen)
Uppdraget kan avslutas när en utredning presenterats.
b) Det andra uppdraget på sidan 28 ska ej avslutas i den del som avser
matkort. Stadsdelsnämnd Västers uppdrag kvarstår, att matkort ska
utredas.
c) Det första uppdraget på sidan 33 under rubriken Avsluta ska det stå; ”Ja,
ingår i det löpande arbetet”.
d) Det sjätte uppdraget på sidan 34 ska ej avslutas, eftersom utredningen ej
presenterats för Kommunfullmäktige.
e) Det första uppdraget på sidan 35 kan avslutas med kommentaren ingår i det
löpande arbetet.
f) Det sista uppdraget på sidan 39 angående ombildning ska ej avslutas,
eftersom bostadsbolagen inte har aktualiserat frågan om ombildning till
bostadsrätter.
g) Det första uppdraget på sidan 40 ska ej avslutas eftersom det inte framgår om
ortsråd har införts.
h) Det fjärde uppdraget på sidan 42 ska ej avslutas, eftersom ingen utredning
med förslag på annan lokalisering presenterats för Kommunstyrelsen.
i) Det sista uppdraget på sidan 45 ska förklaras avslutat då det ingår i det
löpande arbetet.
j) Det första uppdraget på sidan 47 ska förklaras avslutat.
k) Det femte uppdraget på sidan 47 ska ej förklaras avslutat.
l) Det sjätte uppdraget på sidan 48 ska ej avslutas, eftersom
Lokalförsörjningsnämnden ej gjort den utredning som efterfrågas.
m) Det tredje uppdraget på sidan 49 ska ej förklaras avslutat.
Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslutet accepteras ej
n) SDN Norr:
a. Korttiden Fristad, första halvåret 2015 1014 tkr
o) SDN Väster
b. Kompensation Byttorpsklint 600 tkr

För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 169
E1

RESERVATION

Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt
d) Det sjätte uppdraget på sidan 34 ska ej avslutas, eftersom utredningen ej
presenterats för Kommunfullmäktige.
i) Det sista uppdraget på sidan 45 ska förklaras avslutat då det ingår i det
löpande arbetet.
j) Det första uppdraget på sidan 47 ska förklaras avslutat.
Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslutet accepteras ej
n) SDN Norr:
c. Korttiden Fristad, första halvåret 2015 1014 tkr
o) SDN Väster
a. Kompensation Byttorpsklint 600 tkr
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

