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blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 263
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tom Andersson (MP) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 264
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.05–15.35 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 265
2014/KS0507 102 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Information om Sveriges Kommuner och Landstings kongress för
mandatperioden 2015–2019. (2014/KS0507 102)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2015. (2015/KS0159 106)

c)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106)

§ 266
2015/KS0054 164
Delegationsbeslut; Delegation för yttrande om antagande av
hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 mars 2015
(ärendenummer 10–12/2015).
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§ 267
2015/KS0103 007
Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsrevisionen
bedömde att Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör stärkas. Stadsrevisionen är positivt till att Stadskansliet har
tillsatt en arbetsgrupp som ska se över rutinerna.
Ett förslag till yttrande till Stadsrevisionen har utarbetats.
Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens synpunkter på de utvecklingsområden som
identifierats och Stadskansliet påbörjade
under 2014 ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för att säkerställa
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessa rutiner är nu fastställda av kommunchefen
För att kunna följa uppdragens genomförande ska beredningsläget rapporteras till
Kommunstyrelsen 2 ggr per år, per den 30 april och 15 oktober. Ärendet om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget. Alla beslut ska rapporteras till dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens svar översänds till Stadsrevisionen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens svar översänds till Stadsrevisionen.
Stadskansliet uppdras att till Kommunstyrelsens sammanträde den 7 september
återkomma med redovisning på hur övriga uppdrag återredovisas/avslutas samt om
det krävs åtgärder för att förbättra även denna del i uppsiktsplikten, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar avslag på Annette Carlsons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Kommunstyrelsens svar översänds till Stadsrevisionen.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 268
2014/KS0033 261
Delegationsbeslut; delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen. Ingående och uppsägningar av arrendeavtal
2014
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 2014 (ärendenummer
1–19/2014).
§ 269
2014/KS0031 245
Delegationsbeslut; delegation för fastighetsregleringar där
kommunen erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 2014 (ärendenummer
1–2/2014).
§ 270
2014/KS0030 255
Delegationsbeslut; Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understiganden ett basbelopp. Ingående av
servituts- och nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp 2014
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 2014 (ärendenummer
1–16/2014).
§ 271
2014/KS0027 272
Delegationsbeslut; Delegation för tilldelning av småhustomter
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna 2014 (ärendenummer
1/2014).
§ 272
2013/KS0682 253
Anmälan om intresse att förvärva del av fastigheten Laxöringen 14
Borås Stad har fått er förfråga om att köpa del av fastigheten Laxöringen 14 för att
kunna utveckla er bowlingsverksamhet.
Kommunstyrelsen är inte beredda att sälja den ovannämnda fastigheten eller del av
den, då dess mark användning ännu inte är utredd, dessutom ligger fastigheten inom
Trafikverkets utredningsområde för den framtida Götalandsbanan.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Att inte sälja hela eller del av fastigheten Laxöringen 14 till Bowlingcafét i Borås AB.
Upprättat brev godkänns och skickas till frågande.
§ 273
2015/KS0416 107 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kvartalsrapport från Sjuhärads samordningsförbund.
(2015/KS0416 107)

b)

Insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka
kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 2015-2016.
(2015/KS0430 131)

c)

Migrationsverket, ersättning för vissa särskilda kostnader samt
extraordinära kostnader för vårdinsatser. (2015/KS0412 133)

2015/KS0425 042
2015/KS0431 042
Ekonomisk delårsrapport januari – april 2015 från nämnderna och de
kommunala bolagen
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +65,8
mnkr, dvs 44,2 miljoner kronor lägre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för
2015, som uppgår till 110 miljoner kronor. Den budgeterade resultatnivån 110
miljoner kronor som ligger inom det finansiella målet på lägst 2 % av skatteintäkteroch generella statsbidrag uppnås därmed inte.
§ 274

Förändringen av eget kapital beräknas till +80,8 miljoner kronor då försäljning av
mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 15,0 miljoner kronor. Inkluderas
försäljning av mark och tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,5 % av skatter
och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 23,9
miljoner kronor lägre än budget p g a sämre utfall i kostnadsutjämningen och
regleringsbidraget. Skatteunderlagsutfallet pekar mot ett mindre underskott på 4,0
miljoner kronor.
Finansnettot beräknas till 26,0 miljoner kronor vilket är -9,0 miljoner kronor sämre
än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och minskade marknadsmässiga
marginaler mot bolagen. Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för
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kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala bolagen. I
finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 miljoner
kronor.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -63,0
miljoner kronor. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på -25,8
miljoner kronor och beror främst på underskott inom äldreomsorgen. För övriga
nämnder är således prognosen -37,2 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2015 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag med anledning av särskilda satsningar i det
lokala löneavtalet 2015.
Stadsdelsnämnden Norr 1 250 000 kronor
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 150 000 kronor
Stadsdelsnämnden Väster 1 650 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster 1 350 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet 50 000 kronor
Utbildningsnämnden 600 000 kronor
Sociala omsorgsnämnden 150 000 kronor
Lokalförsörjningsnämnden erhåller ett utökat investeringsanslag på 7 800 000 kronor för
hyresgästanpassningar riktat till Utbildningsnämndens gymnasieskolor.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Hans
Gustavsson (KD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.
§ 275
2015/KS0390 028
Inrapporteringskanal och kunskapscentrum – organisation för att
förebygga oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2015 att ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av
misstänkta fall av oegentligheter och korruption, en så kallad visselblåsarfunktion,
samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att jobba aktivt för att förebygga
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Kunskapscentrumet bör
utgöra en resurs för både förebyggande arbete mot den ekonomiska organiserade
brottsligheten i upphandlingsprocessen, samt det förebyggande arbetet mot
oegentligheter och korruption inom Borås Stads organisation. Kommunstyrelsen
anser att utredningen även bör belysa möjligheterna att i ett Kunskapscentrum
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inkludera frågorna om våldsbejakande extremism. Utredningsuppdraget kring en
inrapporteringsfunktion och ett Kunskapscentrum ska utreda såväl organisatoriska,
juridiska som ekonomiska aspekter. Utredningen föreslås ledas på samma sätt som
den tidigare arbetsgruppen, av Ulf Sjösten (M) med Magnus Carlsson (S) som medhjälpare. Utredningen ska återrapportera till Kommunstyrelsen under första kvartalet
2016.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S).
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ulf Sjösten (M) och Magnus Carlsson (S) ges uppdraget att leda utredningen om
förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av
oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås
Stad.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ulf Sjösten (M),
Magnus Carlsson (S) och Kristian Silbers (SD) ges uppdraget att leda utredningen om
förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av
oegentligheter och korruption, samt för inrättande av ett Kunskapscentrum i Borås
Stad.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Hans Gustavsson (KD), Marie
Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Ulf Sjösten (M) och Magnus Carlsson (S) ges uppdraget att leda utredningen om förutsättningarna
för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption,
samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 276
2015/KS0419 046
Upplösning av donationsstiftelser
De av Kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna Elfrida Wendts donation, Johanna
Svenssons donation, Hilda Leijons donation, Carl o Elvira Berglunds stipendiefond,
Prosten Rabes fond, Arbetarinstitutets läsestugefond, A M Salmenius donation till
fattigvården samt Carl Petterssons donation saknar tillgångar och behöver upplösas.
Stiftelserna har under många år haft ett minskande kapital, där de årliga förvaltningskostnaderna har överstigit intäkterna. Detta har inneburit att kapitalet nu tagit slut
och stiftelserna behöver upplösas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Stiftelserna Elfrida Wendts donation, Johanna Svenssons donation, Hilda Leijons donation, Carl o
Elvira Berglunds stipendiefond, Prosten Rabes fond, Arbetarinstitutets läsestugefond, A M
Salmenius donation till fattigvården samt Carl Petterssons donation upplöses då de saknar
tillgångar.
§ 277
2015/KS0401 131
Svar på departementspromemoria om avskaffandet av systemet med
etableringslotsar
Flera granskningar har gjorts av etableringsreformens effekter och resultat.
Riksrevisionen konstaterade i rapporten Etableringslotsar – fungerar länken mellan
individen och arbetsmarknaden? (RiR 2014:14) att bristerna i lotstjänsten indikerade
att den inte är en effektiv insats för att påskynda etablering i arbetslivet.
Riksrevisionen pekade bland annat på att det inte gick att påvisa några samband
mellan deltagande i lotstjänsten och de nyanländas etablering i arbetslivet.
Den 20 februari 2015 avslutade Arbetsförmedlingen sina avtal med etableringslotsar.
Arbetsförmedlingen motiverade sitt beslut med att säkerhet och kvalitet inte längre
kunde garanteras med hänvisning till den eskalering av klagomål som hänförde sig till
oegentlig eller rent av brottslig verksamhet inom etableringslotstjänsten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad ställer sig bakom departementspromemorian med förslaget om att avskaffa systemet med
etableringslotsar.
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§ 278
2015/KS0399 135
Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände, den 17 april 2014, årsredovisning
2014 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2014 redovisas till + 13 966 000 kronor jämfört med – 235 000 kronor
för 2013. Det egna kapitalet uppgår till 16 602 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma. I bifogat PM till revisionsberättelse för år
2014 uppmärksammas att Tolkförmedling Väst ska fakturera enligt självkostnadsprincipen. Resultatet på nästan 14 mnkr kan indikera att priserna som förbundet tar
ut av medlemskommunerna inte är enligt självkostnadsprincipen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst och bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
§ 279
2015/KS0335 040
Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individoch familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning
Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att uppdatera det dataunderlag om förskolebarnens vistelsetider som används i delmodellen. Därutöver används andelen
barn i förskoleåldern och andelen inskrivna i fritidshem vid beräkningarna i delmodellen
I anledning av remiss daterad 2015-03-27 avseende rubricerade förslag inkommer
Borås Stad med följande yttrande.
Borås Stad är positiv till Statskontorets förslag till förändringar i de två delmodellerna
i kostnadsutjämningen och att dessa införs fr.o.m. 2016-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättat förslag till remissvar godkänns och översänds till Finansdepartementet.
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§ 280
2015/KS0246 107
Årsredovisning 2014 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2014.
Resultatet för 2014 redovisas till -5,2 miljoner kronor jämfört med +2,7 miljoner
kronor för 2013. Det negativa resultatet beror på att förbundet under året beslutat att
medfinansiera E20. Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 5,1 miljoner
kronor, balansomslutningen till 62,4 miljoner kronor och soliditeten till 8 % (f å 17
%). Borås Stads bidrag till förbundet 2014 var 13,5 miljoner kronor (f å 13,4 miljoner
kronor).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Ida Legnemark (V),
Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Lennart
Andreasson (V) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Hanna Bernholdsson (MP)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Anna Svalander (FP)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 281
2015/KS0278 576
Projektansökan sociala investeringar 2015
Kommunstyrelsen (KS) beslöt 2013 att avsätta 20 miljoner kronor till sociala
investeringar. Beslutet syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart Borås Stad på lång sikt. Det handlar både om att både bryta och motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp och parallellt arbeta
med förebyggande arbete.
En politisk beredningsgrupp tillsattes tillsammans med en beredande tjänsteman.
Beredningsgruppens roll är att bedöma inkomna projektidéer och sedan föreslå
beslut till Kommunstyrelsen. Den primära målgruppen är, 2014 och 2015, barn och
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unga. Kommunstyrelsen (KS) beslöt 2013 att avsätta 20 miljoner kronor till sociala
investeringar. Beslutet syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart Borås Stad på lång sikt. Det handlar både om att både bryta och motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp och parallellt arbeta
med förebyggande arbete. En politisk beredningsgrupp tillsattes tillsammans med en
beredande tjänsteman. Beredningsgruppens roll är att bedöma inkomna projektidéer
och sedan föreslå beslut till Kommunstyrelsen. Den primära målgruppen är, 2014
och 2015, barn och unga.
Under 2015 fanns ett ansökningstillfälle under mars månad. Vid detta tillfälle ansökte
8 projekt om sammanlagt 26 miljoner kronor (återstående medel är 9 miljoner
kronor).
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna projektansökningar:
Projekt nr 4 ”Schysst kompis” (summa 275 000 kr)
Projekt nr 7 ”En kommun fri från våld” (summa 5,7 miljoner kr)
Avslå projektansökningar:
Projekt nr 1”16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan”
Projekt nr 2 ”Ett mångkulturcertifierat kulturhus”
Projekt nr 5 ”Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)”
Projekt nr 6 ”Läs Tillsammans!”
Projekt nr 8 ”Hopptornet”
Erbjuda Utvärderingsverkstad och återkomma:
Projekt nr 3 ”Bromsen” erbjuds att ingå i Högskolans Utvärderingsverkstad och
återkomma med en omarbetad ansökan vid nästa ansökningstillfälle.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna projektansökningar:
Projekt nr 4 ”Schysst kompis” (summa 275 000 kr)
Projekt nr 7 ”En kommun fri från våld” (summa 5,7 miljoner kr)
Projekt nr 8 ”Hopptornet” (2,7 miljoner kr)
Avslå projektansökningar:
Projekt nr 1”16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan”
Projekt nr 2 ”Ett mångkultur certifierat kulturhus”
Projekt nr 5 ”Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)”
Projekt nr 6 ”Läs Tillsammans!”
Erbjuda Utvärderingsverkstad och återkomma:
Projekt nr 3 ”Bromsen” erbjuds att ingå i Högskolans Utvärderingsverkstad och
återkomma med en omarbetad ansökan vid nästa ansökningstillfälle.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hans Gustavsson (KD), Malin Carlsson (S), Marie
Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Godkänna projektansökningar:
Projekt nr 4 ”Schysst kompis” (summa 275 000 kr)
Projekt nr 7 ”En kommun fri från våld” (summa 5,7 miljoner kr)
Avslå projektansökningar:
Projekt nr 1”16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan”
Projekt nr 2 ”Ett mångkulturcertifierat kulturhus”
Projekt nr 5 ”Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)”
Projekt nr 6 ”Läs Tillsammans!”
Projekt nr 8 ”Hopptornet”
Erbjuda Utvärderingsverkstad och återkomma:
Projekt nr 3 ”Bromsen” erbjuds att ingå i Högskolans Utvärderingsverkstad och återkomma med
en omarbetad ansökan vid nästa ansökningstillfälle.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 282
2015/KS0405 219
Planstudie för fortsatt utbyggnad av Hestraområdet
1989 antogs en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Hestraområdet. Denna presenterade inriktningen för Hestra med en utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter uppdelade
på 11 etapper. Dessa etapper fördelas utmed Symfonigatan och Musikvägen som i
förslaget föreslås utgöra stommen i trafikstrukturen.
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Sedan den fördjupade översiktsplanens antagande har flera etapper (etapp 1, 2, 3, 7)
byggts och strukturen från fördjupade översiktsplanen har varit den bärande stommen i Hestra områdets framväxt. Sammanlagt har ca 450 bostäder byggts och färdiga
byggrätter i detaljplaner finns för ytterligare ca 150 bostäder. Även strukturen på vägnätet har byggts i enlighet med fördjupade översiktsplanen med Symfonigatan och
Musikvägen (Orkestervägen) som huvudstruktur.
För etapp 3-6 togs 2006 ett planprogram fram. Detaljplaner finns framtagna för
etapp 3 och för området kring fd Hestra Sjukhem (ej med som etapp i fördjupade
översiktsplanen). Båda områdena är under utbyggnad.
Ej genomförda etapper utpekade i den fördjupade översiktsplanen har stor potential
att kunna genomföras men kräver en uppdatering utifrån nuvarande förutsättningar.
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen ställningstaganden grundar
sig på behöver studeras och dess aktualitet bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning
och läge av etapper. I denna process skall även förberedelser för kommande plan
och- exploateringsprocesser ingå såsom utbyggnadstakt och ordning. Även kostnadsberäkningar för större investeringar i form av infrastruktur och markarbeten ingår i
uppdraget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i nära samarbete med Stadskansliet att ta fram ett
planprogram för Hestra, delen norr om Symfonigatan, och uppdatera underlagsmaterialet.
§ 283
2015/KS0355 002
Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer avseende
yttranden på planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden
Planbesked är det första steget av detaljplaneprocessen som styrs av Plan- och
bygglagen där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsrollen.
Kommunstyrelsen lämnar varje år ett antal yttranden på planbesked innan
Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om detaljplaneuppdrag. Syftet är att tidigt
kunna belysa de strategiskt viktiga frågorna som ett eventuellt detaljplaneuppdrag kan
innebära.
I nuläget måste Kommunstyrelsen ta upp samtliga ärenden oavsett storlek och
omfattning vilket innebär onödigt långa beslutsprocesser. I de fall då ärendet inte har
någon strategisk vikt ska beslut kunna fattas på delegation av chefen för Strategisk
samhällsplanering. Detta får ske efter samråd med ansvariga kommunalråd.
Delegationen innebär en högre servicenivå till sökanden. Ärendet ska anmälas till
Kommunstyrelsen genom förteckning.
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Exempel på planbesked som inte är av strategisk vikt kan handla om ändringar av
egenskapsbestämmelser på kvartersmark eller bestämmelser om fastighetsregleringar.
Årligen bör det handla om mellan 5 – 10 ärenden.
Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Strategisk samhällsplanering rätten att till
Samhällsbyggnadsnämnden avge yttranden på planbesked som inte är av strategisk
vikt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Strategisk samhällsplanering rätten att till
Samhällsbyggnadsnämnden avge yttranden på planbesked som inte är av strategisk vikt.
§ 284
2014/KS0666 214
Granskningsyttrande över detaljplan för kvarteret Eolus,
Kongresshuset
Rubricerad detaljplan har översänt till Kommunstyrelsen för yttrande (granskning).
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk
kvalitet där Folkets hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas till det
utseende som den hade när huset uppfördes.
Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid
Akademiplatsen. Planområdet avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad eller bolag som ägs av Borås Stad.
En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt och väl
kollektivtrafiksanslutet läge skapar stora möjligheter till möten vilket följer Borås
Stads vision, Borås 2025, samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling.
Kommunstyrelsen noterar att avsteg från Borås Stads parkeringsnorm görs i
detaljplanen. I den till planen tillhörande mobility managementutredningen
konstateras att det är möjligt genomföra planen utan att tillskapa ytterligare
parkeringsplatser och förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå
detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen för kvarteret Eolus.
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§ 285
2014/KS0791 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Viared, del av Viared 14:19,
Prognosgatan
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(granskning 2).
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av befintliga Viared
med en tomt för en mindre verksamhet av restaurangkaraktär. Då planområdet utgör
en del av entrén till Viared Västra är gestaltningen av tomten och tillkommande
byggnader viktig. Syftet är också att de natur- och kulturvärden som återfinns på
platsen fortsatt ska skyddas samt förstärkas. Värdena är främst knutna till de
befintliga stenmurarna och ädellövträden kring dessa. Skyddet för träden förstärks i
aktuellt detaljplaneförslag i och med att bestämmelse införs om att träden inte får
fällas.
För att detaljplanen ska vara mer flexibel och varaktig över tid så medges förutom
handelsändamål, även kontors- och industriändamål. Inom kvartersmarken tillåts
även tekniska anläggningar. Mark som inte planläggs som kvartersmark kvarstår som
allmän platsmark, NATUR.
Planområdet omfattar hörntomten norr om korsningen Segloravägen/Prognosgatan i
Viared. Området ligger i utkanten av det nya verksamhetsområdet Viared Västra och
omfattar drygt 1,4 hektar. Marken ägs av Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)
ordförande § 263-279, 281-285

Tom Andersson (MP)
§ 263-279, 281-285

Yvonne Persson (S)
ordförande § 280
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-08, § 267

Kc 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens svar översänds till Stadsrevisionen.
Stadskansliet uppdras att till Kommunstyrelsens sammanträde den 7 september återkomma
med redovisning på hur övriga uppdrag återredovisas/avslutas samt om det krävs åtgärder
för att förbättra även denna del i uppsiktsplikten.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

Kc3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens uppföljning och återrapportering av Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnder och
styrelser. Stadsrevisionen bedömde att Kommunstyrelsens uppföljning och
återrapportering av Kommunfullmäktiges uppdrag bör stärkas. Stadsrevisionen
är positivt till att Stadskansliet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över
rutinerna, och har i sin granskningsrapport identifierar följande utvecklingsbehov:
·

Säkerställande av uppföljning och återrapportering av uppdrag från
Kommunfullmäktige, genom skriftliga, enhetliga rutiner för när ett
ärende ska öppnas och avslutas, samt rutiner för korshänvisning när ett
ärende avslutas och ett nytt öppnas som har koppling till det tidigare
ärendet.

·

Säkerställande av att beslutsunderlag formuleras så att det är tydligt vad
som ska genomföras, av vem, och hur utförlig informationen av verkställighet ska vara.

·

Säkerställande av att beslut om åtgärder innehåller en tidsram

Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens synpunkter på de utvecklingsområden som identifierats och Stadskansliet påbörjade under 2014 ett arbete
med att ta fram gemensamma rutiner för att säkerställa Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Dessa rutiner är nu fastställda av kommunchefen.
När Kommunfullmäktige beslutat om att en annan nämnd får ett uppdrag
leder detta till att en expediering av protokollsutdraget skapas för att nämnden
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt
diarium som ett nytt ärende och påbörjar handläggningen. Detsamma gäller när
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.

För att kunna följa uppdragens genomförande ska beredningsläget rapporteras
till Kommunstyrelsen 2 ggr per år, per den 30 april och 15 oktober. Ärendet
om beredningsläget förs upp till Kommunfullmäktige som får en rapportering
och statusrapport av uppdraget. Alla beslut ska rapporteras till dess de är
verkställda eller att Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget.
I Stadskansliets interna rutin betonas vikten av att formulera beslutsförslagen
på sådant sätt att det tydligt framgår vad som ska genomföras, och av vem. Det
ska också, så långt det är möjligt, finnas en tydlig tidsram för när uppdraget ska
vara genomfört.
Kommunstyrelsen konstaterar att den kritik som Stadsrevisionen framför är
relevant och att förbättringar genomförts för att säkerställa att uppföljning och
återrapportering blir enhetlig och systematisk. I det reviderade reglementet för
Kommunstyrelsen föreslås också att detta ansvar förtydligas.
Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag i budget, i samband med motioner
samt i övrigt. Det är viktigt att det finns en samlad kontroll över givna uppdrag
samt deras verkställande och Kommunstyrelsen kommer att få en redogörelse
för detta efter sommaren.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen svar översänds till Stadsrevisionen
Stadskansliet uppdras att till Kommunstyrelsens sammanträde den 7 september återkomma
med redovisning på hur övriga uppdrag återredovisas/avslutas samt om det krävs åtgärder
för att förbättra även denna del i uppsiktsplikten.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-08, § 274

E2

Protokollsanteckning – delårsrapport januari – april 2015
I delårsrapporten framkommer att budgetföljsamheten är besvärande låg. Det
är därför mycket angeläget att det rödgröna styret vidtar åtgärder för att säkerställa god budgetföljsamhet gentemot den av Kommunfullmäktige fastställda
budgeten.
Budgeterat resultat på 110 miljoner är precis inom det finansiella målet. Det är
av stor vikt för kommunens långsiktiga ekonomi att de finansiella målen uppfylls. I den budget som vi gemensamt tog fram, och som bifölls av fullmäktige,
fullföljde vi det finansiella målet. Vi ser att det är angeläget att göra så för att
kommunen ska ha en långsiktigt god ekonomi.
För att budgetarbetet inför 2016 ska kunna utgå från riktiga förutsättningar är
det synnerligen viktigt att budgetföljsamheten radikalt förbättras. Från vår sida
ser vi till exempel att Stadsdel Norr inte lever upp till Kommunfullmäktiges
beslut vad avser avskaffandet av de delade turerna. Det bedöms kosta 25-30
miljoner för hela Borås Stad, och det är medel som vi inte har för närvarande.
Vi förutsätter nu att det rödgröna styret snarast och med kraft vidtar åtgärder
för att värna en hög budgetföljsamhet.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

