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Tid och plats
Kl 08.30-12.00, 14.00-16.00
Omfattning
§ 379–415
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Ersättare
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Per Olsson
Magnus Widén
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande, kl 09.30-12.00,
14.00-16.00
kl 11.00-12.00, 14.00-16.00
kl 14.00-16.00

kl 14.00-16.00
kl 08.30-12.00, 14.00-15.50

kommunchef
näringslivschef
personalchef
ekonomichef
Kommunikationschef
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Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Elisabeth Eickhoff
Eva Andreasson
Oliwer Åstrand
Dan Persson
Per Pellby
Erik Bergman
Jonas Berg
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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samhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
markchef
utvecklingsstrateg
controller
controller
organisationsutredare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 379
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Falco
Güldenpfennig (KD) som ersättare.
§ 380
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.24–15.50 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 381
2016/KS0252 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

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

b)

Anhållan om verksamhetsbidrag. (2016/KS0472 115)
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§ 382
2016/KS0073 102
Avsägelse och fyllnadsval till den politiska styrgruppen för
Strategiska IT-frågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fredrich Legnemark (V), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i den politiska styrgruppen för
Strategiska IT-frågor.
Carina Kierdorf (V), väljs till ledamot i den politiska styrgruppen för Strategiska IT-frågor t.o.m.
den 31 december 2018.

§ 383
2014/KS0565 050
Överprövning av avtals giltighet enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU)
Kommunen hyr sedan ganska länge av privatägda Borås Arena AB en uppvärmd
konstgräsplan intill Borås Arena. Bolagets ägare, IF Elfsborg, önskade bygga över
planen med ett plasttält för att förbättra sina träningsmöjligheter på fullstor plan
under vintern. Ett nytt hyreskontrakt, innefattande även tältöverbyggnaden,
tecknades mellan kommunen och Borås Arena AB den 3 och 4 mars 2014.
Borås Arena AB upphandlade tältöverbyggnaden via en process som motsvarar
reglerna i LOU. Ett privat företag, STX Sweden AB, lämnade det fördelaktigaste
anbudet och tilldelades entreprenaden. En annan anbudsgivare, Hausvertrieb
Tikkanen Oy, begärde överprövning enligt LOU av giltigheten av kommunens
hyresavtal med tillhörande avtal.
Förvaltningsrätten beslutade i dom den 25 augusti 2015 att hyresavtalet med tillhörande avtal skulle upphöra att gälla. Det huvudsakliga skälet till utgången var att
domstolen såg hyresavtalet med tillhörande avtal som en kommunal upphandling av
en byggentreprenad.
Efter överklagande ändrade Kammarrätten utgången och avslog Huasvertrieb
Tikkanen Oy:s talan. Huvudsakligt skäl för den utgången var att tältöverbyggnaden
inte gjorts på kommunens begäran eller efter kommunens krav, varför undantaget
från upphandlingskrav enligt LOU för förhyrning blev tilllämpligt. Hausvertrieb
Tikkanen Oy överklagade men fick inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen enligt beslut den 8 mars 2016.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Förvaltningsrättens och Kammarrättens domar den 25 augusti 2014 respektive den 10 augusti
2015, där klagandens yrkande om ogiltigförklaring av ett hyresavtal mellan kommunen och Borås
Arena AB inte förklarades ogiltigt, samt Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 8 mars 2016,
att inte meddela prövningstillstånd, läggs till handlingarna.
§ 384
2016/KS0073 102
Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet, Kommunala
funktionshinderrådet och Social investeringsfond
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Lena Palmén (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Centrala pensionärsrådet,
ordförande i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Social Investeringsfond fr.o.m den
31augusti 2016.
Malin Carlsson (S) väljs till ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande i Kommunala
funktionshinderrådet och som ledamot i Social investeringsfond fr.o.m. den 1 september 2016 t.o.m.
den 31 december 2018.
§ 385
2014/KS0340 023
Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat
motion om att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
I motionen föreslås att uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna.
Så länge det saknas statsbidrag för införandet av karriärstjänster inom förskolan, på
motsvarande sätt som inom grundskola och gymnasium så krävs en prioritering av
kommunens egna resurser. Det finns just nu andra behov som har högre prioritet i
kommunen, t.ex. fler medarbetare inom förskolan än att införa kommunala karriärstjänster som förstelärare i förskolan. Om det kommer att riktas ett statsbidrag för
karriärstjänster i förskolan på motsvarande som för grundskola och gymnasium kan
frågan på nytt prövas.
Förskolan ligger till grund för övriga skolformer och en förskola av hög kvalitet ökar
måluppfyllelsen. Syftet med karriärstjänster är ytterst att bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer attraktivt yrke. Karriärtjänster ska dessutom bidra
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till verksamhetens utveckling och är därmed samtidigt ett styrmedel. Det innebär att
karriärtjänster inom förskolan är intressant ur flera perspektiv och kan vara ett bland
flera sätt att stärka och utveckla medarbetare och verksamhet. Det finns därmed
anledning att utreda och pröva om det finns andra karriärmöjligheter utöver förstelärare för förskollärare som kan bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett
mer attraktivt yrke.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för
förskollärare
Motionen är därmed besvarad.
§ 386
2016/KS0475 106
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som bygger på
demokratiska värderingar och som främjar ett värde, ett mål, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande samt fristående från offentlig sektor. Idéburna organisationer har frivilligt valt att gå
samman kring idé och värdegrund med allmännytta eller medlemsnytta som främsta
drivkraft. Det kan röra sig om t.ex. ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller
stiftelser.
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa
regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen. Fritid- och Folkhälsonämnden har organiserat arbetet med Överenskommelsen genom att bjuda in till tre
stormöten med över 100 unika deltagare och skapat fem fokusgrupper. Dessutom
finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Senare i höst kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om en gemensam Överenskommelse mellan Borås Stad och
civilsamhället.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal att gälla för samtliga nämnder och
styrelser.
Dokumentet gäller t.o.m. år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
§ 387
2016/KS0454 779 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland
2016-2018”. (2016/KS0454 779)

b)

Program för ett integrerat samhälle. (2015/KS0253 139)

c)

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2015. (2016/KS0444 760)

d)

Borås Stads slutrapport gällande SKL Matematik PISA 2015.
(2016/KS0531 610)

e)

Svar på skrivelse om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och
Vänga Mosse. (2014/KS0677 739)

f)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria ärenden
verksamhetsåret 2015. (2016/KS0226 730)

g)

Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering. (2016/KS0146 130)

h)

Access City Award 2017. (2016/KS0470 730)

i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 16
december 2015. (2015/KS0025 103)

j)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 10
maj 2016. (2016/KS0025 103)

k)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 10 maj 2016.
(2016/KS0026 103)
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§ 388
2014/KS0817 600
Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 att:
”Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker
och vilka åtgärder som behövs för att förbättra resultaten”.
”Senast den 1 maj 2016 skall nämnderna återrapportera sina åtgärder till Kommunstyrelsen”.
Nämnderna har lämnat rapporter.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Översända nämndernas rapporter till Stadsdelsnämnderna och till Utbildningsnämnden, med uppmaning att samverka och lära av varandra för att förbättra
resultaten.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kvalitetsrapporten ”undervisning och resultat”
tillsammans med återrapport om åtgärder översänds till Grundskolenämnden och
Förskolenämnden för vidare beredning, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kvalitetsrapporten ”undervisning och resultat” tillsammans med återrapport om åtgärder översänds
till Grundskolenämnden och Förskolenämnden för vidare beredning
§ 389
2015/KS0567 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Värdegrund
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grundoch gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Föregående rapport
om Värdegrund kom 2014. 2016 års rapport följer upp flera av de områden som ingick i 2014 års rapport.
Några av de områden som belyses i rapporten kan även relateras till indikatorer
under målområde 2, ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”, i Borås Stads
budget
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen uppmanar nuvarande nämnder samt de nya nämndernas beredningsgrupper, att
göra en analys av de behov som lyfts i rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och
förbättra i verksamheterna.
§ 390
2014/KS0637 712
Svar på skrivelse från Borås Kristna Center angående Borås Kristna
Förskola
Styrelsen för Borås Kristna Center har skrivit till Kommunstyrelsen med begäran om
att få fortsätta med förskoleverksamhet för barn från tre års ålder.
Motivet för detta är bland annat att det finns forskning som ”tyder på risk för
negativa konsekvenser av för tidig förskolegång”.
Enligt nuvarande bestämmelser i Skollagen ska även en fristående förskola vara
öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda
karaktär”.
I förarbetena till nuvarande Skollag anges att ”Sådana undantag kan avse exempelvis
att en fristående förskola får begränsa sin verksamhet till barn vilkas föräldrar är
medlemmar i ett föräldrakooperativ eller till barn till anställda hos ett visst företag.
Det kan också vara fråga om en fristående förskola som särskilt riktar sig till barn
som är i behov av särskilt stöd”.
Kommunstyrelsens bedömning är att verksamheten är inte är av sådan särskild
karaktär att den uppfyller Skollagens bestämmelser om skäl för undantag.
Det innebär att Borås Kristna Center, vid Borås Kristna förskola, ska erbjuda
förskoleverksamhet i enlighet med Skollagen 8 kap 18 §, första stycket.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Kristna Centers begäran avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Kristna Centers begäran tillstyrks, se bilaga.
Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen
skall bifalla Borås Kristina Centers framställan.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (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 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Borås Kristna Centers begäran avslås.
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 Patric Silfverklinga (SD).
§ 391
2014/KS0676 609
Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M)
och Annette Carlson (M): Arbeta för en narkotikafri skola i Borås
Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
− Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle och deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens
intentioner.
Motionen har varit remitterad till Fritids och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.
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Kommunstyrelsen menar att det Drogpolitiska programmet och nämndernas
handlingsplaner täcker in de intentioner som föreslås i motionen. Programmet, som
dessutom ska revideras under 2016, följer också regeringens ANDT-strategi
(Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, Prop.
2010/11:47 )
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av flera aktörer, som kan anlitas för
utbildningsinsatser inom detta område. Det är rimligt att förvaltningarna själva får
avgöra vilka aktörer som ska anlitas utifrån deras behov av stöd och hjälp med utbildningarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
§ 392
2011/KS0670 701
Familjecentralsverksamhet och Familjecentralsliknande verksamhet.
Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Västra
Götalandsregionen för perioden 2011-2016
Nuvarande samverkansöverenskommelse gäller till och med 2016. Borås Stad och
Västra Götalandsregionen kommer under hösten 2016 att genomföra en gemensam
utvärdering av familjecentralernas verksamhet 2011-2016. Utvärderingen kommer att
ligga till grund för det fortsatta arbetet med revidering och förslag till ny överenskommelse. Var och en för sig ( Borås Stad och Västra Götalandregionen) föreslås
besluta om att förlänga nuvarande samverkansöverenskommelse till den 31 december
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Förlänga nuvarande samverkansöverenskommelse för familjecentralsverksamhet till den 31 december
2017.
§ 393
2016/KS0464 739
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om vård- och
omsorgsboende!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att;
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda
alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
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Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i
kontakten med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de
äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns stora kvalitetsskillnader mellan den
omsorg som kan ges i hemmet och den omsorg som kan ges på ett vård- och
omsorgsboende och delar motionärens utgångspunkt att stora hemtjänstinsatser är
förknippade med stora merkostnader sett till vilken kvalitet som den äldre får. Utifrån
de exempel som motionären anger är det tydligt att Borås Stad behöver erbjuda fler
äldre plats på vård- och omsorgsboenden som de faktiskt vill bo på. Kommunen
måste så att säga klara av att ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och
omsorgsboende när så är påkallat.
Den 24 april 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett tillägg i riktlinjer för hemtjänst.
Här framgår att brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer
utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
Varaktigheten ska överstiga tre månader.
Kommunstyrelsen kan redan nu göra bedömningen att den ekonomiska brytpunkten
är lägre än hundra timmar samt att den kan variera över tid. För att skapa god livskvalitet för de äldre med mycket hemtjänst, för att skapa en god totalekonomi och
för att hemtjänstens resurser ska kunna koncenterars till dem som har förmågan till
ett gott liv i hemmet bedömer Kommunstyrelsen att ett stående erbjudande om plats
på vård- och omsorgsboende ska ges till dem som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Vidare instämmer Kommunstyrelsen i motionärens beskrivning om vikten av att
tidigt i kontakten med äldre i behov av stöd diskutera olika boendeformer och när så
är påkallat erbjuda vård- och omsorgsboende i enlighet med resonemanget ovan.
Risken är, om den äldre inte får en rättvisande bild av vilka boendeformer och vilken
omsorgskvalitet som kan erbjudas, att den äldre och dennes anhöriga inte kan göra
en väl avvägd bedömning om fördelar och nackdelar med hemtjänst kontra vård- och
omsorgsboende eller annat boende.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att motionens intentioner ligger väl i linje
med Borås Stads ambitioner om ett gott liv var dag och att det är viktigt för såväl de
äldre som kommunen att beslut om omsorg i hemmet eller på ett boende fattas
utifrån en rättvisande bild av kvalitet och ekonomi.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
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Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 394
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-06-30. (2016/KS0008 049)

b)

Ansökan från Föreningen Islamiska skolan om godkännande som
huvudman för nyetablering av fristående grundskola, förskoleklass och
fritidshem. (2016/KS0197 611)

c)

Tolkförmedling Väst; Förslag till budget och verksamhetsplan 20172019. (2016/KS0522 135)

d)

Skolinspektionens beslut efter etableringskontroll av Ljud och Bildskolan
Borås. (2016/KS0520 612)

e)

Ersättning 2016 för extraordinära kostnader för vårdtunga brukare på
Vård- och omsorgsboende samt korttid. (2016/KS0491 706)

f)

Redovisning av statsbidrag för förskola och skola IFO asyl.
(2016/KS0398 047)

g)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Rambudget 2017.
(2016/KS0495 170)

h)

Revision av Tolkförmedling Västs delårsrapport januari - augusti 2015.
(2015/KS0810 135)

i)

Information om att överenskommelser om boendeplatser för
ensamkommande barn sägs upp. (2015/KS0836 133)

j)

Svar på inkommen handling angående beslut av motion angående
sprinklers i äldreboenden. (2009/KS0748 173)
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§ 395
2016/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lånelöfte
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 31 maj 2016
(ärendenummer 18/2016).
§ 396
2016/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 juni 2016
(ärendenummer 4/2016).
§ 397
2016/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april – 30 juni
2016 (ärendenummer 25-51/2016).
§ 398
2016/KS0289 107
Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över bolagen i Borås Stad har, liksom i
många andra kommuner, historiskt varit mindre utvecklad än över nämnderna.
Bolagsstyrningen har dock förstärkts de senaste åren. Utvecklingen mot en förstärkt
ägarstyrning beror dels på den ökade betydelse bolagssektorn har fått för många
kommunkoncerner. Speciellt är bolagen investeringsintensiva med stora balansräkningar. Bolagens betydande storlek har också medfört att Kommunallagen ökat
kraven på en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Enligt Kommunallagen ska det i
princip inte vara skillnad på uppsikten om en verksamhet bedrivs i förvaltningsform
eller i bolagsform.
Borås Stad har anpassat ägarstyrningen till de ökade lagkraven och idkar idag en
ägarstyrning som till stora delar innebär att en förvaltning och ett bolag rapporterar
och ägarstyrs på liknande sätt. Vid jämförelse med andra kommuner står sig Borås
Stads ägarstyrning väl, med utmärkande drag i Kommunstyrelsens direkta ägarstyrning över bolagen, bolagens tydliga underställningsplikt mot Kommunfullmäktige
samt Kommunstyrelsens beredning och godkännande av bolagensbudgetar och
finansiering.
Det finns dock förbättringsbehov i ägarstyrningen. Bland annat finns ett behov från
politiskt håll att få en bättre rapportering av bolagssektorn för att kunna utöva
strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov av att
tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen och ett behov av resurser
för att fördjupa analys och kontroll av bolagen, samt att bolagen önskar en mer aktiv
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ägare med en kontinuerlig dialog och återkoppling. Dessutom anser Stadsrevisionen
att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bör förbättras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
PM om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen läggs med godkännande till handlingarna.
Kommunchefen uppdras att verkställa förslaget.
§ 399
2016/KS0480 376
Prisjustering av fjärrvärmepriset 2017 och framåt
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en höjning av fjärrvärmepriset med 0,75 %. Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens godkännande.
Bolaget önskar även få mandat att framöver få besluta om fjärrvärmepriset utan
godkännande från Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som rimlig. Fjärrvärmeprisets
ökningar de senaste åren har ansetts nödvändiga för att stärka bolagets egna kapital
inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Prishöjningen för 2017 är utifrån de
skäl bolaget anger nödvändiga, och samtidigt inte högre än att fjärrvärmepriset i
Borås står sig fortsatt väl i en jämförelse med såväl andra kommuner som med andra
uppvärmningsalternativ.
I budgetprocessen kommer Kommunstyrelsen ytterligare analysera och bedöma
fjärrvärmetaxan som en del av bolagets totalekonomi. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom godkännande av bolagets budget.
Fjärrvärmepriset är en viktig del av bolagets resultat och budget, och bör även
fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fjärrvärmepriset höjs med 0,75 % från och med den 1 januari 2017.
§ 400
2016/KS0347 282
Anslagsframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats
Norrby, Västra Nygatan 54
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 14 juni 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan under förutsättning att Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker
förslaget att godkänna anslagframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats Norrby, västra Nygatan 31.
Investeringsutgiften beräknas till 1 500 000 kronor och finns med i 2016 års
investeringsbudget.
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Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan på 1 500 000 kronor, under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Väster godkänner Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan.

§ 401
2016/KS0486 480
Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom Boråsregionen.
I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås besluta om ansvarsfrihet. Stiftelsen har inte inkommit med anhållan under 2015 varför ärendet avser
såväl verksamhetsår 2014 som 2015.
Djursjukhuset har under 2014 och 2015 ökat omsättningen och genererat ett bättre
resultat. Detta förklaras främst av att stiftelsen har förbättrat sina rutiner inom
vårdverksamheten och utökat mottagningstiderna. Veterinäravtalet har omförhandlats för att möta verksamhetens behov och marknadens krav.
Nettoomsättningen ökade 8 % 2014 och med 11 % 2015, och resultatet för 2015
uppgick till 1 420 000 kronor jämfört med -51 000 kronor 2014. Eget kapital uppgick
den 31 december 2015 till 4 253 000 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och finansiella
ställning. Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåren 2014 och 2015.
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§ 402
2016/KS0494 170
Finansieringsmodell för medlemskommunernas utbildningar SÄRF
2017
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund utbildar enligt avtal alla medlemskommunernas personal i brandsäkerhet. I nuläget faktureras varje utbildningsinsats
separat. För att förenkla administrationen föreslås att ersättningen istället inkluderas i
medlemsbidraget genom särskilt avtal. Åtgärden är kostnadsneutral för både SÄRF
och Borås Stad.
Den nya finansieringsmodellen innebär att medlemsbidraget ökar med +0,7% eller
548 tkr/år fr.o.m. 2017, men att Borås Stad kostnader för utbildning minskar
motsvarande. Förslaget är inarbetat i Kommunstyrelsens rambudgetbeslut för 2017,
och innebär att hänsyn tas i fortsatt beredning av budgetförslag 2017 till fullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Teckna kompletterande avtal med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund från 2017
innebärande att kostnaderna för kommunens köpta utbildningar i brandsäkerhet inkluderas i
medlemsbidraget.
§ 403
2016/KS0465 007
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 med anhållan om
ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2015.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och
samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda
anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller
till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar
är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten
bebos idag till ca 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2015 med 17 000 kronor, och det egna
kapitalet vid 2015 års utgång uppgår till 1 252 000 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.

§ 404
2016/KS0511 042
Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum från Stiftelsen
Tomas Lindhs Minnesfond
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs
Minnesfond som omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer. Konstverken har
tidigare donerats till Stiftelsen av konstnärerna runt millennieskiftet. Verken är idag
deponerade på Borås Konstmuseum enligt ett särskilt avtal med stiftelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
§ 405
2016/KS0485 045
Ansökan om kommunal borgen från Ymerhallen AB
Ymerhallen AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån på 1,6
miljoner kronor. Bolaget avser byta golvet i Ryahallen då det gamla är utslitet.
Investeringen är förankrad och godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen som
hyr och förvaltar hallen.
Det kan nu efter tio år konstateras att Ryahallen har fyllt syftet väl, och att samarbetet
mellan kommunen och Ymerhallen AB fungerat i enlighet med ursprungliga intentioner. För att fortsatt kunna ha en modern och ändamålsenlig friidrottshall är det
rimligt att investera i ett nytt golv efter tio år.
Ymerhallen AB har under åren amorterat på sina lån, och kommunens borgensåtagande uppgick 2015-12-31 till 9,5 miljoner kronor. Med en ny borgen på 1,6
miljoner kronor uppgår kommunens borgensåtagande till cirka 11,1 miljoner kronor,
d v s strax under det ursprungliga borgensbeslutet. Kommunstyrelsen förutsätter att
Ymerhallen AB fortsätter amortera enligt plan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i Ryahallen.
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§ 406
2016/KS0528 282
Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet i fastighet Samariten
11, Klinikvägen 48
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en förhyrning av lokaler för utbildningsverksamhet i fastighet Samariten
11, Klinikvägen 48. Utbildningsförvaltningen har delgett Lokalförsörjningsnämnden
ett ärende där behov av lokaler för en tillströmning av cirka 400 elever beskrivits.
Likaså har stadsdelsnämnderna Öster och Norr beskrivit ett ökat lokalbehov för
grundskola och förskola i ett ärende skickat till nämnden 2016-05-17. Vidare står ett
flertal kommunala skolor inför ett ombyggnads- och/eller utbyggnadsbehov inom
den närmaste 10-årsperioden, varför behovet av evakueringslokaler är omfattande
framöver.
Lokalförsörjningsnämnden anser att en förhyrning i denna storlek bör minska
behovet av utbyggnad av en eller flera skolor vilket innebär att investeringsbudgeten
blir avlastad.
I kontraktsdiskussionen med fastighetsägaren studeras två olika indikativa hyresnivåer. Hyresnivån är cirka 965 kr/m² i dagens skick och målsatt hyresnivå efter
ytskiktsrenovering är cirka 1 200 m². Hyresnivån kommer att höjas i takt med att
inflyttning sker i färdigställda lokaler.
Förslaget gäller 10 346 m² till hyran 12 415 200 kr/år, dvs. 1 200 kr/m², med en
indexuppräkning på 80 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till
2032-12-31.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet
Samariten 11, Klinikvägen 48 under perioden den 1 januari 2017 till den 31 december
2032 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.
§ 407
2016/KS0527 282
Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid
Vuxenutbildningen
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen
i fastighet URANUS 2, Fabriksgatan 10. Utbildningsnämnden har gjort en framställan om att utöka lokalerna då verksamheten kommer att starta fler utbildningar.
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Förslaget gäller 2 580 m² till hyran 2 889 600 kr/år, dvs. 1 120 kr/m², med en
indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till
2022-06-30. Eftersom att internhyrorna, i det reviderade internhyressystemet, baseras
på ett snittpris för samtliga fastigheter inom en given lokalgrupp kommer sannolikt
hyran för Utbildningsnämnden att avvika från den faktiska kostnaden på 1 120 kr/m²
för lokalen. Utbildningsnämnden har därför att ta ställning till en utökad lokalkostnad som sannolikt blir en annan än 2 889 600 kr/år. När Kommunstyrelsen har
slagit fast nivåerna för stadens schablonhyror ges verksamhetsnämndernas hyror av
storleken på lokalerna mätt i BRA-yta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i
URANUS 2, Fabriksgatan 10 under perioden den 1 januari 2017 till den 30 juni
2022 med en hyresnivå på 2 889 600 kr/år, under förutsättning att Utbildningsnämnden
tillstyrker förslaget.
§ 408
2015/KS0845 611
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående 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.
Kommunen yrkade i yttrande den 3 maj 2016 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
yrkade Kommunen i samma yttrande att överklagandet ska avslås.
Malmen Montessori har därefter yttrat sig varpå kommunen på nytt beretts tillfälle till
yttrande. Ett sådant yttrande har utarbetats och översänts till förvaltningsrätten.
Genom yttrandet justerar Kommunen sin inställning till den del av Malmen
Montessoris talan som avser bidrag för åren 2010-2013 på så sätt att Kommunen
medger att de fristående verksamheterna ska kompenseras i enlighet med förnyade
beräkningar av grundbelopp.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-08-22

20 (24)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Vidtagen åtgärd godkänns.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD), se bilaga.
§ 409
2015/KS0572 730
Förslag till Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd
2016-2019
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 29 april
att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-09-01 – 2019-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober att godkänna dåvarande förslag till avtal
för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-01-01 – 2019-12-31. Nu föreslås alltså Borås Stad att
godkänna det reviderade förslaget samt att förlänga det tillfälliga avtalet för år 2015
till att gälla till och med 2016-08-31.
Finansieringsåtagandet är oförändrat dvs. 13 kr/invånare.
Syftet är att bedriva forskning och utveckling för ingående parter inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna förslag till avtal för FoU Sjuhärad Välfärd den 1 september 2016 – den 31 december
2019 och därmed ersätta tidigare beslut om avtal gällande den 1 januari 2016 – den 31 december
2019.
Godkänna en förlängning av gällande tillfälliga avtal till att gälla till och med 2016-08-31.

§ 410
2016/KS0593 291
Initiativärende: Bodaskolans 4:e våning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Stadskansliet
uppdras till Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september redogöra för hur
begäran från stadsdelsnämnden kommer hanteras, se bilaga.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) med
flera:
Stadskansliet uppdras till Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september redogöra för hur
begäran från stadsdelsnämnden kommer hanteras.
§ 411
2015/KS0183 140
Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
I budget 2015 beslutades att Kommunstyrelsen skulle ta fram en näringslivsstrategi
för Borås Stad. Strategin har varit på remiss till de politiska partierna och näringslivsorganisationerna.
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt i
kommunen och för att kommunen och för att utveckla kommunen till en bra stad
för företagande. För att skapa goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt
lokalt engagemang, förståelse för företagandets villkor, satsningar på service och
tillgång till etableringsmark som en äkta samverkan med företagen. Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret
för näringslivsstrategin.
Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig på 13 punkter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Näringslivsstrategi för Borås Stad.
§ 412
2016/KS0541 403
Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden har tillsänt Kommunstyrelsen en samlad redovisning
av miljöarbetet i Borås Stads nämnder och bolag fram till och med tertial 1 2016.
Nämnden lyfter särskilt de positiva insatserna med miljödiplomering och miljöledningssystem samt miljöutbildning. Nämnden anser att arbetet bör fortsätta med att
integrera miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och budgetplanering, samt att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i
den dagliga verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och bolag att integrera
miljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering, samt lägger rapporten
i övrigt till handlingarna.
§ 413
2015/KS0727 403
Förlängning av Miljömålens giltighetstid
Borås Stads styrdokument Miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats genom en styrgrupp bestående av politiker från
Kommunstyrelsen och Miljö- och konsumentnämnden.
Revidering av Miljömål hänger intimt samman med revidering av Avfallsplanen.
Befintlig avfallsplan gäller också till och med 2016 och ett arbete är påbörjat inom
Miljöförvaltningen tillsammans med bl a Borås Energi och Miljö för revidering. I ett
separat ärende föreslås Avfallsplanen förlängas till och med 2017. Miljömålen kan
utarbetas delvis parallellt med detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016,
vilket innebär att dessa behöver förlängas att gälla även 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål förlängs att gälla till och med år 2017.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
§ 414
2013/KS0599 372
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av Borås Elnät
AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-ledning
mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning
Borås Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga
och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en ny markförlagd 130 kV kraftledning mellan planerad transformatorstation vid Kråkered och planerad transformatorstation vid Sobacken i Borås
Stad, Västra Götalands län.
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Energimarknadsinspektionen är den myndighet som avgör om ledningen ska få
tillstånd. Borås Stad är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen
(2013:208), vi måste därför ha ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 415
2016/KS0484 023
Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid
Borås Stads styrdokument Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats i samarbete med Miljöförvaltningen, Borås
Energi m fl.
En avfallsplan är dock avhängig av hur kommunens miljömål kommer att se ut.
Befintliga miljömål gäller också till och med 2016 och en styrgrupp är utsedd för att
få fram nya miljömål för 2017-2020. Avfallsplanen kan utarbetas delvis parallellt med
detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016, vilket innebär att den befintliga
planen behöver förlängas att gälla även 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2017.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
Vid protokollet

Göran Björklund

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-08-22

Justeras

Ulf Olsson (S)

Marie Fridén (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 september 2016

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 388
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 att:
”Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och vilka
åtgärder som behövs för att förbättra resultaten”.
”Senast den 1 maj 2016 skall nämnderna återrapportera sina åtgärder till
Kommunstyrelsen”.
För att nå en bättre effektivitet i det systematiska kvalitetsarbetet vill vi att
kvalitetsrapporten ”Undervisning och resultat”, tillsammans med återrapport
om åtgärder, översänds till Grundskolenämnden och Förskolenämnden.
Kommunstyrelsen vill även påtala vikten av att de nya nämnderna gör en
rapportanalys av vidtagna åtgärder och effekterna av dessa åtgärder för att
utveckla arbetet inom stadens skolor. Kommunstyrelsen utgår även från att
Stadsdelsnämnderna och de nya Facknämnderna arbetar för att genomföra ett
bra överlämningsarbete där erfarenheterna från dessa underlag tas med i den
ordinarie verksamheten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kvalitetsrapporten ”undervisning och resultat” tillsammans med
återrapport om åtgärder översänds till Grundskolenämnden och
Förskolenämnden för vidare beredning.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

För Centerpartiet

Falco Güldenpfennig

Kerstin Hermansson

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 390
KU 4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på skrivelse från Borås Kristna Center angående Borås
Kristna Förskola
Styrelsen för Borås Kristna Center har skrivit till Kommunstyrelsen med
begäran om att få fortsätta med förskoleverksamhet med barn från tre års
ålder. Enligt nuvarande bestämmelser i Skollagen ska även en fristående
förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den
kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till
verksamhetens särskilda karaktär. Sådana undantag kan avse exempelvis att en
fristående förskola får begränsa sin verksamhet till barn vilkas föräldrar är
medlemmar i ett föräldrakooperativ eller till barn till anställda hos ett visst
företag. Det kan också vara fråga om en fristående förskola som särskilt riktar
sig till barn som är i behov av särskilt stöd.
Att bedöma vad som innefattar särskild karaktär är kommunens uppgift.
Kommunstyrelsen anser därför att frågan om Borås Kristna Center ger ett
tolkningsutrymme i lagen som inte är helt lätt att förstå. Vad ska egentligen
räknas som ” öppen för alla barn”? Om ålder ska begränsa så skulle även
öppettider eller pedagogisk inriktning kunna innebära begränsningar och
således inskränka på möjligheten att ”vara öppen för alla barn”?
Det förs just nu även en diskussion i samhället om när barn bör börja i
förskolan. Flertalet forskare pekar på att längre tid med föräldrarna hemma kan
ge positiva effekter på barnet i det långa loppet. Kommunstyrelsen jobbar för
ökad valfrihet. Att ha möjligheten att erbjuda en förskola med speciell
inriktning anser vi gynna valfriheten och möjligheten för föräldrar att välja det
alternativ som bäst passar just sitt barn.
Därmed anser Kommunstyrelsen att utöver bedömningen av särskild karaktär
kan Borås Kristna Center erbjuda förskola med början från tre års ålder. Detta
därför att Borås stad i övrigt godkänner olikheter mellan stadens förskolor
såsom olika öppettider och profiler.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Kristna Centers begäran tillstyrks.

För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 393
KU 7

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 7
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0616 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
- Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden,
uppdras erbjuda alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten
mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende plats på vård- och
omsorgsboende.
-

Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden,
uppdras att tidigt i kontakten med de äldre informera om vilka
boendealternativ som finns samt ge de äldre attraktiva erbjudanden om
plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.

Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns stora kvalitetsskillnader mellan den
omsorg som kan ges i hemmet och den omsorg som kan ges på ett vård- och
omsorgsboende och delar motionärens utgångspunkt att stora
hemtjänstinsatser är förknippade med stora merkostnader sett till vilken
kvalitet som den äldre får. Utifrån de exempel som motionären anger är det
tydligt att Borås Stad behöver erbjuda fler äldre plats på vård- och
omsorgsboenden som de faktiskt vill bo på. Kommunen måste så att säga klara
av att ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende
när så är påkallat.
Den 24 april 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett tillägg i riktlinjer för
hemtjänst. Här framgår att brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100
timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vårdoch omsorgsboende. Varaktigheten ska överstiga tre månader.
Kommunstyrelsen kan redan nu göra bedömningen att den ekonomiska
brytpunkten är lägre än hundra timmar samt att den kan variera över tid. För
att skapa god livskvalitet för de äldre med mycket hemtjänst, för att skapa en
god totalekonomi och för att hemtjänstens resurser ska kunna koncenterars till
dem som har förmågan till ett gott liv i hemmet bedömer Kommunstyrelsen

att ett stående erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende ska ges till
dem som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vårdoch omsorgsboende.
Vidare instämmer Kommunstyrelsen i motionärens beskrivning om vikten av
att tidigt i kontakten med äldre i behov av stöd diskutera olika boendeformer
och när så är påkallat erbjuda vård- och omsorgsboende i enlighet med
resonemanget ovan. Risken är, om den äldre inte får en rättvisande bild av vilka
boendeformer och vilken omsorgskvalitet som kan erbjudas, att den äldre och
dennes anhöriga inte kan göra en väl avvägd bedömning om fördelar och
nackdelar med hemtjänst kontra vård- och omsorgsboende eller annat boende.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att motionens intentioner ligger väl
i linje med Borås Stads ambitioner om ett gott liv var dag och att det är viktigt
för såväl de äldre som kommunen att beslut om omsorg i hemmet eller på ett
boende fattas utifrån en rättvisande bild av kvalitet och ekonomi.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 408
E 14

PROTOKOLLSANTECKNING
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag
till fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren 20072013
När Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet, 2015-12-14, föreslog vi att
kompensation skulle utbetalas för 2010 och 2011, men de rödgröna
tillsammans med Sverigedemokraterna var inte beredda att tillmötesgå Malmen
Montessori och Borås Kristna Skola. Under processen har dock kommunen
justerat sin inställning och tillgodoser nu de fristående verksamheterna för åren
2010-2013.
Det är bra att de rödgröna nu justerat sin inställning i ärendet så att ersättning
betalas ut för 2010-2013. Vi väljer dock att inte delta i beslutet eftersom vi
konsekvent, efter det att vårt förslag avslogs i december 2015, valt att inte
delta.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 410
INITIATIVÄRENDE
E 16

Bodaskolans 4:e våning.
Stadsdelsnämnd Öster beslutade den 15 juni 2016 på Allianspartiernas initiativ
att tillskriva Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden med begäran
om ombyggnation av Bodaskolans 4:e våning till undervisningslokaler.
Skrivelsen inkom till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden den 16
augusti.
Allianspartierna är angelägna om att det skapas undervisningslokaler på plan
fyra på Bodaskolan eftersom lokalbristen är skriande.
Allianspartierna vill ha besked om hur begäran från Stadsdelsnämnd Öster
kommer hanteras.
Förslag till beslut
Stadskansliet uppdras till Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september redogöra för hur
begäran från stadsdelsnämnden kommer hanteras.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 413
SP 2

PROTOKOLLSANTECKNING
Förlängning av Miljömålens giltighetstid
Borås Stads styrdokument Miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 20
december 2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen. Dokumentet är viktigt för att kunna utveckla, utvärdera
och följa upp miljöarbetet i Borås stad. Att behöva förlänga giltighetstiden på
målen när man har haft knappt fyra år på sig att planera och revidera tycker vi
är häpnadsväckande. Vi ställer oss frågan; varför har det inte hänt något
tidigare?
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-22, § 415
SP 4

PROTOKOLLSANTECKNING
Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid
Borås Stads Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni 2012
och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Dokumentet är en viktig del för att kunna utveckla, utvärdera och följa
upp miljöarbetet i Borås stad. Att behöva förlänga giltighetstiden på
målen när man har haft knappt fyra år på sig att planera och revidera
tycker vi är häpnadsväckande. Vi ställer oss frågan; varför har det inte
hänt något tidigare?
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

