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Tid och plats
Kl 14.00–15.14
Omfattning
§ 278–311
Närvarande
Annette Carlson (M)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Malin Carlsson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
David Hårsmar (C)

förste vice ordförande, mötesordförande

tjg för Ulf Olsson (S)
tjg för Tom Andersson (MP)
tjg för Morgan Hjalmarsson (L)

Ersättare
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)
Övriga
Magnus Widén
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Elisabeth Eickhoff
Anders Graad
Ewa Luvö
Eva Andreasson
Dan Persson
Johan Strömberg
Torbjörn Alfredsson
Bo Hansson

ekonomichef
kommunikationschef
samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
markchef
mark- och exploateringsintenjör
kvalitetsstrateg
utvecklingsstrateg
controller
penssionsstrateg
stadsjurist
säkerhetschef
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Anders Lindstam
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Bertil Ekwall
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verksamhetsutvecklare/säkerhet
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som hen begår.
§ 278
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Ida Legnemark
(V) som ersättare.
§ 279
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.28 –15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 280
2016/KS0368 006 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landsting för år 2017.
(2016/KS0368 006)

b)

Bidrag till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås för 2016 års
verksamhet. (2016/KS0400 105)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2016. (2016/KS0252 106)

§ 281
2013/KS0544 110
Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M):
Elektronisk röstning
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att Borås
Stad blir försökskommun för elektronisk röstning i de allmänna valen.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning i oktober 2011 för att se över delar
av valsystemet. Kommittén kom att ta namnet 2011 års vallagskommitté.
Kommittén lämnade i januari 2013 ett delbetänkande; ”Proportionalitet i val samt
förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94. Redan i mars 2013 kom
ett slutbetänkande från kommittén; ”E-röstning och andra valfrågor”, SOU 2013:24.
I kommitténs slutbetänkande finns ett förslag om en försöksverksamhet med
elektronisk röstning under 2018 års allmänna val. Detta förslag har inte lett till någon
proposition ännu.
Med tanke på att det inte finns något förslag till genomförande av försöksverksamhet
med elektroniskt val inom överskådlig framtid, finns det ingen anledning att i förväg
ansöka om att bli försökskommun till något, som ingen idag vet vad det innebär.
Motionärernas förslag bör därför avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§ 282
2016/KS0388 164
Verksamhetsbidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund år 2015/2016
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2015 och 2016. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas
beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta mellan
hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2015.
Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola,
Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen och
avser år 2016. Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte
hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett
stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets
personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan
betydelse att ett verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen
med totalt 197 838 kronor. Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till
Boråskretsens Hemvärnsförbund med 33 637 kronor.

2016/KS0327 102
§ 283
Val av representanter till beredningsgrupp för de nya nämnderna i
enlighet med styrgruppens förslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Till beredningsgrupp för Grundskolenämnden utses Per Carlsson (S) sammankallande, Lennart
Andreasson (V) och Ulf Sjösten (M) t.o.m. 31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till
sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.
Till beredningsgrupp för Förskolenämnden utses Leif Johansson (S) sammankallande, Linda Ikatti
(S) och Marie Fridén (M) t.o.m. den 31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till
sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.
Till beredningsgrupp för Vård- och äldrenämnden utses Ida Legnemark (V) sammankallande,
Eva Österlund Hjort (S) och Kerstin Hermansson (C) t.o.m. den 31 augusti 2016. Uppdraget
medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda”.
Till beredningsgrupp för Individ- och familjeomsorgsnämnden utses Mats Tolfsson (S)
sammankallande, Eva Axell (S) och Urban Svenkvist (M) t.o.m. den 31 augusti 2016.
Uppdraget medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
§ 284
2015/KS0007 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse vilka ej
delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal): föra
kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 november-11
december 2015 (ärendenummer 67 och 73/2015).
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§ 285
2015/KS0013 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 19 oktober – 18
december 2015 (ärendenummer 56, 71 och 75/2015).
§ 286
2015/KS0016 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 18 september 2015
– 23 mars 2016 (ärendenummer 29, 55, 68, 70, 72 och 74/2015).

§ 287
2016/KS0006 022
Delegationsbeslut; delegation för att fastställa befattnings- och
arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 21 december 2015
(ärendenummer 7, 23 och 27/2016).
§ 288
2016/KS0013 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 februari 2016
(ärendenummer 13/2016).
§ 289
2015/KS0016 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 december
2015-8 april 2016 (ärendenummer 1, 8, 11, 17, 19, 26, 28, 30, och 34/2016).
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§ 290
2016/KS0020 024
Delegationsbeslut; delegation för förhandling och överenskommelse
om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april 2016
(ärendenummer 25/2016).
§ 291
2016/KS0023 024
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 oktober 2016
(ärendenummer 12 och 1-317/2016).
§ 292
2016/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april-17 maj
2016 (ärendenummer 98, 104, 110, 162, 173-174, 182, 189, 228-264, 266-306, 308328 och 330-398/2016).
§ 293
2016/KS0227 024
Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 20152018 – ändring av § 2a
Samtliga förtroendevalda i Borås Stad omfattas av pensionsavtal från och med
2015-01-01.
Förtroendevalda, oavsett uppdragsgrad, som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01
omfattas av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
I korthet innebär OPF-KL att förtroendevalda som tillträtt uppdrag efter 2015-01-01
och inte fyllda 67 år har rätt till pensionsavsättning på sitt arvode.
Detta föranleder en ändring i bestämmelser om ersättning till kommunens
förtroendevalda § 2a.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa förslag till ny lydelse för § 2a i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 20152018.
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§ 294
2016/KS0408 730
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet
att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med
funktionshinder. (Ärendet har överlämnats till Stadsdelnämnd Öster för
handläggning)(2016/KS0408 730)

§ 295
2014/KS0654 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för
personer med permobil
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på tillgängliga
toaletter för permobilburna i centrum.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden,
Tekniska nämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet
samt till Ungdomsrådet.
Det finns i dag en toalett i Orangeriet som är tillgänglig för personer med permobil,
(eldriven rullstol). Toaletten är för närvarvarande öppen 9.30- 17 alla vardagar. I
övrigt är toaletten tillgänglig under restaurangens öppettider.
Övriga centralt placerade gatutoaletter uppfyller, enligt Tekniska nämnden inte
dagens krav på s.k. vändmått för eldrivna rullstolar. Nämnden anger att de
gatutoaletter som finns i dag sköts via reklamavtal med ett externt företag.
Nuvarande avtal gäller t o m 2023.
Kommunstyrelsen anser att det, med hänsyn till Orangeriets begränsade öppettider,
Västra Götalandsregionens riktlinjer samt Program för tillgänglighet, behöver inrättas
ytterligare någon centralt placerad, tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala
delar.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en
tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala delar. Kommunstyrelsen förutsätter
att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala
funktionshinderrådet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad
toalett i stadens centrala delar.
§ 296
2014/KS0598 780
Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP);
Inför tandborstning på förskola och fritids
Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra
Götaland eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på
morgonen i samtliga förskolor samt även på fritids.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden,
Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att regelbunden tandborstning är ett bra sätt
för att uppnå en god tandhälsa hos barn i alla åldrar. Kommunstyrelsen menar dock
att tandborstning är vårdnadshavarnas ansvar och det därmed är rimligt att det sker i
hemmet.
Borås Stad ska vara med och bidra till att skapa förutsättningar för en god tandhälsa,
vilket kan ske på flera i olika sätt.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och
Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt
med tandborstning på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet
har förskolorna som deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig
rutin.
Kommunstyrelsen anser att de åtgärder som Borås Stad har vidtagit och det stöd som
folktandvården ger till föräldrar skapar förutsättningar för en god tandhälsa för barn
i förskola och fritidshem.
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Det är även viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts, i projektet i Stadsdel
Öster och att fortsätta samverkan med Folktandvården. Det finns även statistik i
Välfärdsbokslutet som kan vara till nytta i det förebyggande arbete.
Kommunstyrelsens bedömer att det är inte är rimligt med ett generellt införande av
tandborstning i samtliga förskolor och fritidshem. De enheter som bedömer att det
finns behov av tandborstning under verksamhetstid och som har möjlighet att
organisera det kan självfallet införa tandborstning på eget initiativ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 297
2014/KS0677 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse
Lennart Andreasson, (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och
Vänga Mosse
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen konstaterar att närliggande bostadsområden utvecklats med ett
stort antal bostäder under de senaste åren och det är sannolikt att det även ökat
antalet medborgare som besöker området runt Pickesjön.
Kommunstyrelsen anser därmed att behovet av tillgänglighetsanpassad toalett vid
Pickesjön behöver genomgå en förnyad prövning, med hänsyn till de förändrade
förutsättningarna.
I prövningen ska även frågan om lämpligt utförande av en eventuell toalett där, samt
skötsel och regelbunden tillsyn belysas.
Generellt sett anser Kommunstyrelsen att frågan om behov av toaletter alltid ska
finnas med när nya områden/besöksmål planeras. Förutom att det är en fråga om
tillgänglighet för alla, finns det sannolikt även en ekonomisk fördel i att få med
frågan redan i planeringen.
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Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en
tillgänglighetsanpassad toalett vid Pickesjön. Kommunstyrelsen förutsätter att
samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala
funktionshinderrådet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en
tillgänglighetsanpassad toalett vid Pickesjön.
Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen som ny andra beslutsmening föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad
prövning av behovet av tillgänglighetsanpassade toaletter vid Pickesjön och vid
Vänga Mosse samt redovisar uppdraget under 2016.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till Lena Palméns tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av tillgänglighetsanpassade toaletter vid Pickesjön och vid Vänga Mosse samt redovisar uppdraget under 2016.
§ 298
2016/KS0372 106
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad
Våldsbejakande extremism är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället.
Under senare år har hotet blivit allt större. Regeringen tillsatte i juli 2014 en nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella
samordnarens uppdrag syftar bland annat till att stärka kommunerna i det lokala
förebyggande arbetet. Som ett led i det arbetet har Tolv rekommendationer vid
upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism (se bilaga) tagits fram.
Rekommendationerna beskriver de områden som är viktigast att fokusera på för att
motverka våldsbejakande extremism.
Borås Stad är inte förskonat från våldsbejakande extremism och både medborgare
och medarbetare känner oro inför den rådande situationen. Kommunstyrelsen har
tagit fram en plan för att motverka våldsbejakande extremism. Planen är baserad på
de tolv rekommendationer som den nationella samordnaren tagit fram och de
beskrivna åtgärderna är anpassade utifrån Borås Stads förutsättningar och behov.
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En tidigare version av planen togs upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 2
maj 2016. Den återremitterades med krav på större tydlighet kring tidsramar och
ansvar. Detta har åtgärdats och nu framgår det tydligt när varje åtgärd ska vara
genomförd och vem som har ansvaret. Det framgår också att Kommunstyrelsen ska
samverka med berörda nämnder för att genomföra åtgärderna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad fastställs att gälla från den
30 maj 2016. Kommunstyrelsen, Centrum för kunskap och säkerhet, ska samarbeta med
berörda nämnder när det gäller genomförandet av planen.
§ 299
2016/KS0376 261
Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön för år 2016
Kommunstyrelsen fastställde 2014-06-16 priset för friköp av arrendetomter vid
Hälasjön. Priset skulle gälla fram till 2015-12-31 och under tiden har 28
arrendetomter sålts medan 9 kvarstår som osålda. Nytt beslut kring prissättning
behöver nu fattas och rimligt är att samma pris får fortsätta att gälla för år 2016. För
år 2017 skall dock priserna justeras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen fastställer försäljningspriset av de 9 kvarvarande arrendetomterna vid Hälasjön till ovan
angivna principer och angivet pris.
§ 300
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-04-30. (2016/KS0008 049)

b)

Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Ljud- och Bildskolan.
(2016/KS0312 612)

c)

Inbjudan till årsstämma för SKL Kommentus AB. (2016/KS0390 106)

§ 301
2016/KS0403 706
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m den 1 juli 2016
Kommunernas statsbidrag för 2016 har minskats med 7 kr per invånare och fr o m
2017 blir helårseffekten 15 kr per invånare.
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Socialtjänstlagen ändras, fr o m 1 juli 2016, så att avgiften för hemtjänst i ordinärt
och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad. Prisbasbeloppet
för 2016 är 44 300 kr, vilket gör en högsta avgift på 1 991 kr/mån. Ökningen blir 219
kr/mån jämfört med nuvarande avgift 1 772 kr/mån.
Även avgiften för bostad i särskilt boende, som inte innefattas av hyreslagen, ändras
och får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet - 2 045
kr/mån. Nuvarande avgift är 1 846 kr/mån.
Förbehållsbeloppet – det den enskilde behåller innan någon avgift tas ut – är
oförändrat.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Taxa
för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning revideras
enligt socialtjänstlagens förändringar och gäller fr o m den 1 juli 2016.
Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Höjningen av taxa för
vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning avslås, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Kerstin Hermanssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Kerstin Hermanssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Hanna Bernholdsson (MP), Malin Carlsson (S), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S) och Yvonne
Persson (S) samt nej av David Hårsmar (C), Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning revideras enligt
socialtjänstlagens förändringar och gäller fr o m den 1 juli 2016.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och David Hårsmar (C) till förmån för
Kerstin Hermanssons yrkande, se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig vidare Patric Silfverklinga (SD).
§ 302
2016/KS0246 107
Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2015.
Resultatet för 2015 redovisas till 56 tkr jämfört med -5 211 tkr för 2014. Det egna
kapitalet uppgår vid årets utgång till 5 173 tkr, balansomslutningen till 60 464 tkr och
soliditeten till 9 % (f å 8 %). Borås Stads bidrag till förbundet 2015 var 14 400 tkr (f
å 13 500 tkr).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Annette Carlson (M), Lena Palmén (S) och Lennart
Andreasson (V) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lena Palmén (S) tjänstgör Mohamed Farah (S).
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M).
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 2015.

§ 303
2015/KS0821 007
Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av intern kontroll år 2015 samt planer för intern kontroll 2016 inkommit
till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret
för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att
utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och
anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-30

14 (20)

Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter
rapporteras till Kommunstyrelsen.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen,
tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Samtliga nämnder har
redovisat uppföljning av 2015 års plan samt riskanalys och plan för 2016 i samband
med årsredovisningen
I samband med att det bildas nya nämnder och för att utveckla och förbättra den
interna kontrollen i Borås Stad kommer Ekonomistyrning och Kvalitet och
utveckling kalla till erforderliga utbildningar för samtliga nämnder.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och
bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De
avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal
har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras
på en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2016 års planer
uppmärksammas att nämnderna fortfarande har en övervikt mot de ekonomiska
riskerna jämfört med andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2017 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2015.
Att godkänna Intern kontrollplan 2016.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds
egen verksamhet i riskanalysen för 2017 och särskilt risker i samband med den nya
organisationen.
Marie Fridén (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar: Nämnderna, det vill
säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser
som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Marie Fridéns tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2015.
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Att godkänna Intern kontrollplan 2016.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds
egen verksamhet i riskanalysen för 2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.
Nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och
väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
§ 304
2015/KS0387 048
Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster begär utökning av anslaget för Träffpunkt Simonsland.
Begäran består i att utöka ramen med 1,1 mnkr under 2016 för löpande kostnader,
bland annat för ytterligare lokaler, samt även en begäran om ytterligare 1,4 mnkr för
2017. Till detta kommer en begäran om investeringsanslag på 2,6 mnkr för 2016 som
ska användas till inköp av inventarier, larm- och passagesystem, konferenssystem
mm.
Verksamheten startade upp 2015 efter en tids utredande och med stora förväntningar
om en mötesplats för verksamheter inom äldre- och funktionshinderverksamheten.
Mycket av dessa förväntningar har uppfyllts och verksamheten har utvecklats snabbt
med många besökare och med mycket olika innehåll vilket är mycket positivt.
Kommunstyrelsen anser att det vore bra om Stadsdelsnämnd Öster får ett uppdrag
att tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden utvärdera verksamheten.
Utvärderingen bör sedan kompletteras med en beskrivning av framtiden i ca ett fem
års perspektiv där nämnderna bland annat hanterar integrationsfrågor och
tillgänglighetsfrågor kopplat till sysselsättning för personer som står långt från
arbetsmarknaden, mötesplatser i Borås Stad i dag samt hur eventuell
uthyrningsverksamhet bör hanteras.
Detta uppdrag bör redovisas till Kommunstyrelsen senast den 15 september för att
kunna hanteras i 2017 års budgetprocess.
Kommunstyrelsen beslutar att ge Stadsdelsnämnd Öster ovanstående uppdrag och
att det utförs tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden. Uppdraget
rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 15 september 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ge Stadsdelsnämnden Öster uppdrag enlig upprättad skrivelse. Uppdraget utförs tillsammans med
Fritids- och folkhälsonämnden och rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 15 september 2016.
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§ 305
2016/KS0405 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås
I budget 2016 finns följande uppdrag: ”Lokalförsörjningsnämnden uppdras
tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta fram en förskola på
Norrby.”
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
Investeringsutgiften beräknas till 35 350 000 kronor som inte finns med i 2016 års
investeringsbudget.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar i två plan och i samband med denna
etablering lämnas paviljongförskolan Almgården som i dag har 45 barn.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Stadsdelsnämnd Väster har den 27 april 2016 tillstyrkt projekteringsframställan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kronor för nybyggnad av förskola på
Norrby.
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av KreaNova
förskola, Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås.
§ 306
2015/KS0845 611
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag till
fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren 2007 - 2013
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015 att inte betala ut några retroaktiv
bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor efter att en sådan begäran
inkommit från Malmen Montessori och Borås Kristna Skola.
Beslutet har överklagats av Malmen Montessori som till grund för överklagandet har
anfört att Kommunen, utan att kompensera de fristående verksamheterna, har
tilldelat de kommunala verksamheterna resurser utöver budget dels genom att
ackumulera negativa resultat för åren 2007-2009 och 2012-2013, dels genom att
skriva av underskott som uppstått under åren 2010 och 2011.
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Efter att Kommunen förelagts att yttra sig har ett sådant yttrande utarbetats och
översänts till förvaltningsrätten. Kommunen yrkar genom yttrandet att den del av
Malmen Montessoris överklagande som avser åren 2007-2009 i första hand ska
avvisas och i andra hand avslås. Beträffande den del av överklagandet som avser
bidrag för åren 2010-2013 yrkar Kommunen att överklagandet avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Vidtagen åtgärd godkänns.
I beslutet deltar inte David Hårsmar (C), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén
(M), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie Fridén (M), Falco
Güldenpfennig (KD) och David Hårsmar (C), lämnar en anteckning till protokollet,
se bilaga.
§ 307
2015/KS0664 214
Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan för Viared Norr,
kvarteret Sjöhästen
Samhällsbyggandsnämnden har översänt rubricerat förslag till tillägg till detaljplan
Planens syfte är att ändra planbestämmelserna på fastigheterna Sjöhästen 1-5 för att
möjliggöra för sammanbyggda hus; rad-/kedje-/parhus samt flerfamiljshus. Befintlig
plan tillåter endast friliggande hus med max 200 m2 byggnadsarea.
Planbestämmelserna behöver justeras gällande exploateringsgraden och den tillåtna
höjden.
Planområdet väster om Borås, mellan Viaredssjön och Rv 40, är en del av Viareds
Strand, som också benämns Lyckebo Sjöstad, och ligger mellan Bullerbygatan och
Lönnebergagatan. Marken är i privat ägo och omfattar ca 5130 m2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 308
2014/KS0630 214
Yttrande över samråd för detaljplan Dammsvedjan, kvarteret Släpan 2
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan.
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Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Dammsvedjan genom att ersätta den
befintliga kontorsbyggnaden med ett flerbostadshus. Byggnaden ska utformas med
en hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och
utemiljö.
Området ligger i kvarteret Släpans sydöstra hörn, mellan Svedjegatan och Tingsgatan,
med Bygatan som avgränsning i öster. Planområdets storlek är ca 1850 m2. Marken i
området ägs av Släpansfastigheter AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 309
2012/KS0126 311
Svar på motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD): Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!
Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-01-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det ska tas ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden. Ny yta
ovan mark kan då ligga till grund för den expansion vi vill se i centrum, med fler
bostäder i centrum. Den yta som inte tas i anspråk för bostäder kan förskönas med
t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för både Boråsare och
besökare.
Motionen har inte varit remitterad.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att utreda en nedgrävning av Kungsleden.
Utredningen pågår av SWECO och förväntas presenteras under 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 310
2015/KS0395 403
Miljörapport 2015 Borås Stad
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013 - 2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi
och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och
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erfarenheterna av att införa miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är
etappmålsansvariga har utöver detta redovisat en bedömning om vi når de beslutade
målen under 2016.
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning
av genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2015 Borås Stad läggs till handlingarna.
§ 311
2011/KS0661 219
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) – Tillgängliggör Krokshallsberget
för Boråsarna
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att tillgängligheten till Krokshallsberget för stadens invånare ökas
genom att omvandla dela eller delar av parkeringsytan till grönområden såsom park
och stadsodling. Dessutom ska kommunen tillåta verksamheter att etableras ovanpå
berget, förslagsvis på ”gråytorna”, på ett sätt som harmoniserar med den omgivande
miljön.
Motionen har inte remitterats.
Områdets centrala läge i direkt anslutning till Resecentrum gör att området sedan
länge varit intressant att förädla. Innan beslut om Götalandsbanans dragning är det
inte möjligt att hitta en långsiktig lösning. Utifrån rådande plansituation bör en
förändring av Krokshallsberget avvakta viktiga strategisk beslut och därefter ingå i en
helhetslösning där ett större omland ingår.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Annette Carlson (M)
mötesordförande
§ 278-301, 303-305, 307-311

Yvonne Persson (S)
mötesordförande
§ 302, 306

Kjell Classon (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 juni 2016
Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-30, § 301
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Höjningen av taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning
avslås.
För Moderata Samlingspartiet

För Kristdemokraterna

Annette Carlson

Falco Güldenpfennig

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson

E2

ALTERNATIV SKRIVELSE

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016
Regeringen har beslutat att kommunernas statsbidrag för 2016 minskas med 7
kr per invånare och fr o m 2017 blir helårseffekten 15 kr per invånare.
Bakgrunden är budgetpropositionen för 2016.
Socialtjänstlagen ändras, fr o m 1 juli 2016, så att avgiften för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per
månad. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr, vilket gör en högsta avgift på
1 991 kr/mån. Ökningen blir 219 kr/mån jämfört med nuvarande avgift 1 772
kr/mån.
Även avgiften för bostad i särskilt boende, som inte innefattas av hyreslagen,
ändras och får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet 2 045 kr/mån. Nuvarande avgift är 1 846 kr/mån.
Förbehållsbeloppet – det den enskilde behåller innan någon avgift tas ut – är
oförändrat.
Allianspartierna motsätter sig förslaget då vi anser att det rör sig om en selektiv
skattehöjning för en redan ekonomiskt utsatt del av befolkningen. En
avgiftshöjning med 2628 kronor på ett år för en pensionär eller
funktionshindrad, som redan lägger en stor del av inkomsten på olika avgifter
är inte motiverad.
På helårsbasis blir kostnaden för Borås Stad att inte ta ut det ökade
avgiftsutrymmet cirka 1,6 mnkr vilket vi bedömer ryms inom de ekonomiska
ramar Borås Stad har.
KOMMUNSTYRELSEN
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RESERVATION

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016
Allianspartierna motsätter sig förslaget från den rödgröna minoriteten. Vi anser
att det rör sig om en selektiv skattehöjning för en redan ekonomiskt utsatt del
av befolkningen. En avgiftshöjning med 2628 kronor på ett år för en pensionär
eller funktionshindrad, som redan lägger en stor del av inkomsten på olika
avgifter är inte motiverad.
På helårsbasis blir kostnaden för Borås Stad att inte ta ut det ökade
avgiftsutrymmet cirka 1,6 mnkr vilket vi bedömer ryms inom de ekonomiska
ramar Borås Stad har. Det är mer rättvist att alla boråsare får vara med och
bära en del av höjningen än att de sämst ställda får ta hela höjningen.
Att den rödgröna regeringen gör fel och ökar avgifterna för de äldre tvingar
inte de rödgröna i Borås att följa efter och höja avgiften.
Allianspartierna yrkade avslag på höjningen av taxan men Kommunstyrelsen
biföll Lena Palméns (S) förslag och höjde taxan.
För Moderata Samlingspartiet

För Kristdemokraterna

Annette Carlson

Falco Güldenpfennig

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson
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Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll
2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna redovisning av intern kontroll 2015.
Godkänna Intern kontrollplan 2016.
Nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet
i riskanalysen för 2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.
Nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och
väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
För Moderata Samlingspartiet

För Kristdemokraterna

Annette Carlson

Falco Güldenpfennig

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson
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Alla nämnder

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll
2015
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2015 samt planer för intern kontroll 2016
inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av uppföljning 2015 och plan 2016
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till
Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år.
Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2015 års plan samt riskanalys
och plan för 2016 i samband med årsredovisningen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska
ske i ett system som Stadskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är Stratsys.
Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har missat
att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det ska

heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den låsta
rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när uppföljning för
2016 och plan för 2017 ska tas fram.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av
händelsen.
I samband med att det bildas nya nämnder och för att utveckla och förbättra
den interna kontrollen i Borås Stad kommer Ekonomistyrning och Kvalitet
och utveckling kalla till erforderliga utbildningar för samtliga nämnder.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och
bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner.
De avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd
personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen
baseras på en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2016 års
planer uppmärksammas att nämnderna fortfarande har en övervikt mot de
ekonomiska riskerna jämfört med andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2017 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna
att beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i
riskanalysen för 2017 och särskilt risker i samband med den nya
organisationen.
Kommunstyrelsen vill poängtera att det är av särskild vikt att nämnderna, det
vill säga de förtroendevalda, gör särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
KOMMUNSTYRELSEN
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PROTOKOLLSANTECKNING
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag
till fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren 20072013.
Allianspartiernas uppfattning är att ersättning borde betalas ut för åren 201011. När Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet, 2015-12-14, föreslog vi att
kompensation skulle utbetalas men de rödgröna tillsammans med
Sverigedemokraterna var inte beredda att tillmötesgå Malmen Montessori.
Vi vidhåller vår uppfattning och har därför idag valt att inte delta i beslut om
yttrande i målet.
För Moderata Samlingspartiet

För Kristdemokraterna

Annette Carlson

Falco Güldenpfennig

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson

