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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 138
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Falco Güldenpfennig (KD) med
Annette Carlson (M) som ersättare.
§ 139
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.44–16.15 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 140
2017/KS0198 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017. (2017/KS0198 106)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2017. (2017/KS0277 106)

c)

Önskemål om att entledigas från uppdraget att driva Orangeriet.
(2016/KS0720 001
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§ 141
2016/KS0053 282
Delegationsbeslut; Upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 februari 2017
(ärendenummer 6/2016).
§ 142
2017/KS0131 167
Säkerhetsskyddschef för Borås Stad
Säkerhetsskydd har bl.a. till uppgift att förebygga att uppgifter som omfattas av
sekretess som rör rikets säkerhet röjs, att bara personer som är pålitliga från
säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och även
i övrigt förebygga terrorism. Vid myndighet som berörs av säkerhetsskydd skall
finnas en säkerhetsskyddschef. Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) har
inrättats vid Stadsledningskansliet och uppgiften som Säkerhetsskyddschef bör därför
flyttas från Sekretariatet till denna enhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Peder Englund utses till Säkerhetsskyddschef och Bo Hansson till ställföreträdande säkerhetsskyddschef.
§ 143
2017/KS0073 102
Avsägelse och fyllnadsval till Baltic-Link Association
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Malin Wickberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Baltic-Link Association.
Mikael Wickberg (M) väljs till ledamot i Baltic -Link Association t.o.m. den 31 december 2018.
§ 144
2016/KS0670 006
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni behöver flyttas. Nytt datum är den 12
juni.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 5 juni flyttas till måndagen den 12 juni.
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§ 145
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Liberalerna
Liberalerna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 146
2016/KS0329 001
Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för utredningsuppdrag
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016, § 84, och i samband med fastställande av
nämndorganisation fr.o.m. den 1 januari 2017 beslutat ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att svara för ett antal utredningsuppdrag avseende bolagen.
• Utred möjligheter till samordning mellan Borås Parkering AB och Tekniska
nämndens tillsyn av parkeringsplatser.
• Gör en särskild utredning kring Textile Fashion Center, BSTF AB under första
halvåret 2016 avseende bl.a. strukturer och samordningsmöjligheter.
• Gör en särskild utredning kring Borås Waste Recovery under första halvåret 2016
avseende strukturer, samordningsmöjligheter och moder- och dotterbolagets
inbördes relation.
Utredningsuppdragen har behandlats av den politiska styrgruppen för översyn av
nämndorganisationen.
Den politiska styrgruppen gavs inledningsvis en övergripande information om den
samordning som finns mellan Parkeringsbolaget och Tekniska förvaltningens kring
arbetet med tillsyn av parkeringsplatser.
Styrgruppens diskussioner har i hög grad handlat om Parkeringsbolaget behövs för
tillsynen av parkeringsplatser eller om det istället kan tas om hand av Tekniska
nämnden. Vid styrgruppens möte 2017-02-27 konstaterades att det finns en tydlig
majoritet för fortsatt verksamhet i Parkeringsbolaget.
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Borås Waste Recovery
Styrgruppen har konstaterat att bolaget även fortsättningsvis ska vara ett dotterbolag
till Borås Energi och Miljö AB och att styrelsen bör omfatta 4 ledamöter varav 3
ledamöter bör motsvara presidiet i Borås Energi och Miljö AB tillsammans med 1
tjänsteman. Bolaget ska stärka och utveckla samverkan med Science Park Borås samt
Västra Götalandsregionen.
Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB)
Styrgruppen uppmanar BSTF att fortsätta arbetet med att renodla sina uppgifter.
BSTF kan tas upp för ny behandling i styrgruppen senare under året.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen.
Förklara uppdraget avslutat.
Protokollsanteckning
Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.

§ 147
2017/KS0316 001
Initiativärende: Nya funktioner på Stadsledningskansliet –
information till Kommunstyrelsen
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar att kalla nämnda
funktioner att under våren komma till Kommunstyrelsen och föredra sin verksamhet,
se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M)
med fleras förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Kommunstyrelsen beslutar kalla nämnda funktioner att under våren komma till Kommunstyrelsen
och föredra sin verksamhet.
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§ 148
2016/KS0319 805 m.fl.
Personal- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om driftbidrag år 2017.
(2016/KS0319 805)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares Riksförbund (PLR),
ansökan om driftbidrag 2017. (2016/KS0354 705)

c)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om driftbidrag för 2017.
(2016/KS0381 705)

d)

Personalsituationen på Kapplandsgatan. (2017/KS0191 022)

§ 149
2017/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 9 januari-1 mars
2017 (ärendenummer 1-112, 114-119 och 121-124/2017).
§ 150
2016/KS0042 023
Delegationsbeslut; delegation angående dispens för tillsättande av
tjänst med lägre sysselsättningsgrad än heltid
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 november 2016,
ärendenummer 1/2016).
§ 151
2016/KS0214 027
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna för en
HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå
vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att
certifiera
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna
för en HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka
verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att certifiera.
Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Genom att hbtq-certifiera verksamhet får
man verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och
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mänskliga rättigheter. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor,
normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande
innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur fler
normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter
förändrats över tid i Sverige.
För att i en snabbare takt nå ut och ge kommunens arbetsplatser möjlighet till utbildning finns anledning att i detta sammanhang även beskriva en alternativ väg i form av
en normdiplomering som kan genomföras på både kortare tid och till lägre kostnad jämfört med en certifiering.
Vid en jämförelse mellan en certifiering eller diplomering förefaller en satsning på
diplomering vara det mest realistiska. En utbildning i normdiplomering ger bättre
möjligheter att utbilda personal i såväl hbtq-frågor som normkritiskt tänkande utifrån
både tidsperspektiv och lägre utbildningskostnad. Diplomet som utfärdas efter
genomförd utbildning kan anslås på arbetsplatsen och på så sätt utgöra ett synligt
bevis för en inkluderande arbetsmiljö vilket sannolikt har samma positiva värde som
en certifiering.
En certifiering är mer tidskrävande, mer kostsam och skapar ett större behov av
vikarier vid genomförandet. En omcertifiering krävs också efter 3 år. Både fritidsoch kulturförvaltningen har kontaktats angående att genomföra en certifiering inom
till exempel ett bibliotek eller ett badhus. Båda förvaltningarna är positiva men ser
svårigheter med att inom egen budgetram klara de höga kostnaderna för certifieringen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera att Kommunstyrelsen tagit del av konsekvensbeskrivningarna.
Normdiplomering läggs till i Borås Stads utbildningskatalog.
§ 152
2016/KS0662 026
Program för jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat anta Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland – länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering och att ta fram en lokal
handlingsplan.
Förslag till lokal handlingsplan, ”Program för jämställdhetsintegrering”, har tagits
fram och varit på remiss hos nämnder och styrelser, där samtliga som svarat tillstyrker förslaget.
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Syftet med Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna samt säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har förslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering”.
Malin Carlsson (S) yrkar dessutom att orden ”och bolagen ” tillförs i rubriken
(Uppdra till nämnderna) på sidan 4 i programmet.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering” med följande ändringar, se
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) justerade förslag
och dels till Patric Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering”.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 153
2017/KS0200 002
Kommunstyrelsens delegationer avseende bemanningsenheten
Sedan årsskiftet är Borås Stads bemanningsverksamhet en del i Stadsledningskansliets
verksamhet. Bemanningsenheten är organiserad som en enhet under Personal- och
förhandlingsavdelningen med en verksamhetschef som ansvarig. Bemanningsenheten
svarar för rekryteringar av i huvudsak vikarier inom bl.a. äldreomsorg, förskola,
grundskola, sociala omsorgsverksamheten samt fritid och kulturverksamheten. Det
behöver ske en anpassning av Kommunstyrelsens delegationer avseende anställningsärenden och löneinplaceringsbeslut för timanställda inom Bemanningsenheten.
Nuvarande delegater är kommunchef respektive förhandlingschef.
Kommunstyrelsens delegationer behöver kompletteras med delegationer avseende
Bemanningsenheten.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Delegationer avseende anställningar, entledigande och löneinplaceringsbeslut inom Bemanningsverksamheten fastställs.
§ 154
2017/KS0186 027
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i MHFA
Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda möjligheten
för kommunanställda att utbildas i MHFA.
Mental Health First Aid, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa handlar
om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Målsättningen med MHFAutbildningen är att rädda liv genom att öka kunskaper om psykiska sjukdomar,
självmordsförsök och självmord. Utbildningen ger en bred kunskap om psykisk
ohälsa, tecken och symptom och varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel
ångest, depression, psykos och självmordsnärhet), hur man kan ingripa vid kriser och
vilken behandling som finns. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som
behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris,
exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell hjälp.
MHFA-utbildningen omfattar två dagars utbildning med inriktningarna unga, vuxna
eller äldre.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utbildat tre MHFA-instruktörer. Det är
en folkhälsosamordnare och två anhörigkonsulenter som gått utbildningen till
instruktörer.
MHFA-utbildningarna utvärderas under 2017. Utvärderingen förväntas bland annat
ge svar på hur utbildningarna fungerat, hur en eventuell fortsättning av MHFAutbildningar kan organiseras, om fler verksamheter kan omfattas och om det behövs
ett ökat antal instruktörer, finansiering mm. Om utvärderingen pekar på ett positivt
resultat kan MHFA utbildningar erbjudas kommunens medarbetare fortlöpande från
2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen om möjligheterna för kommunanställda att utbildas i MHFA .
Uppdraget förklaras avslutat.
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§ 155
2017/KS0185 005
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Inbjudan till utmärkelsen Sveriges DigitialiseringsKommun 2017.
(2017/KS0185 005)

§ 156
2017/KS0287 003
Revidering av reglemente för funktionshinderråd i Borås Stad
I samband med ny organisation 2017 har det kommunala funktionshinderrådet
diskuterat om lokala råd för Sociala omsorgsnämnden och Fritid- och folkhälsonämnden, då båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig
till personer med funktionsnedsättning. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva
till lokala funktionshinderråd.
Lokalt funktionshinderråd( Sociala omsorgsnämnden) har elva ledamöter. Sociala
omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser åtta
ledamöter.
Lokalt funktionshinderråd/pensionärsråd (Fritid- och folkhälsonämnden) har elva
ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter.
Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje
pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare. Ersättare medverkar vid
mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas
representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
För det kommunala funktionshinderrådet som är knutet till Kommunstyrelsen
innebär den nya organisationen ingen förändring under pågående mandatperiod.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta det reviderade reglementet för funktionshinderråd i Borås Stad. Reglementet gäller från den
27 april 2017.
§ 157
2017/KS0284 003
Revidering av reglemente för pensionärsråd i Borås Stad
I samband med ny organisation 2017 har det centrala pensionärsrådet diskuterat om
lokala pensionärsråd för Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden,
då båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till äldre
personer. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva till lokala pensionärsråd.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-20

11 (25)

Lokalt pensionärsråd (Vård – och äldrenämnden) har elva ledamöter. Vård- och
äldrenämnden utser tre ledamöter och varje pensionärsorganisationerna utser två
ledamöter och två ersättare. Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är
frånvarande.
Lokalt pensionärsråd/funktionshinderråd (Fritid- och folkhälsonämnden) har elva
ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter. Varje pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare. Funktionshinderorganisationerna
utser fyra ledamöter och fyra ersättare.
Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas
representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
För det centrala pensionärsrådet som är knutet till Kommunstyrelsen innebär den nya
organisationen ingen förändring under pågående mandatperiod.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta det reviderade reglementet för pensionärsråd i Borås Stad. Reglementet gäller från den 27
april 2017.
§ 158
2014/KS0605 269
Markanvisning för del av Byttorp 3:1
Riksbyggen har ansökt om en markanvisning av cirka 4 500 m2 av fastigheten Byttorp
3:1. Området är idag planlagt som allmän platsmark park, men kommer i en ny
detaljplan möjliggöra byggnation av cirka 50 lägenheter i bostadsrätter. Området
ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Jäv
P.g.a. jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Hanna Bernholdsson (MP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
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Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för
bostadsbebyggelse.
§ 159
2016/KS0827 269
Begäran om marktilldelning för del av mark mellan Krokshallsberget
och Viskan
Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och Magnus
Månsson Fastigheter AB begärde i december 2016 marktilldelning för del av mark
mellan Krokshallsberget och Viskan. Bolagen vill utveckla området genom att bygga
bostäder, lokaler för handel, torgytor till möten och handel samt förskola med
koppling till den gröna ytan på Krokshallsberget.
Jäv
P g a jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Hanna Bernholdsson (MP).
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge skrivelse till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter
AB och Magnus Månsson Fastigheter AB enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge skrivelse till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter
AB och Magnus Månsson Fastigheter AB enligt upprättat förslag, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons
(L) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och
Magnus Månsson Fastigheter AB enligt upprättat förslag.
§ 160
2017/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-02-28. (2017/KS0008 049)

b)

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20 § 367. Ersättning
till fristående skolor, förskoleklass 2015. (2016/KS0560 611)
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Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14 § 600.
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL.
(2015/KS0845 611)

d)

Nya motions- och rekreationsområden; Gässlösa samt Kolbränningen/Hestra. (2017/KS0225 823)
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§ 161
2017/KS0129 045
Slutliga koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att delegera besluten om slutliga
koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu
konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:
•

öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 313 000 kronor till 16 273 000
kronor,

•

öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 336 000 kronor till
14 489 000 kronor,

•

minska koncernbidraget till BSTF AB med 23 000 kronor till 5 951 000
kronor.

Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

§ 162
2016/KS0077 041
Nämndbudget 2017
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2017 beräknas nettokostnaderna i det här läget öka med 23 miljoner kronor vilket bl.a. beror på att några
nämnder begär att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under
2017. Då nämndernas årsredovisningar för 2016 ännu inte är klara är det sannolikt att
fler nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av
nämndernas årsredovisningar
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 52 miljoner kronor avsatts motsvarande 0,9 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta kan ses som en bra
förutsättning till budgetföljsamhet under 2017 inklusive det relativt goda ingångsläge
de nya nämnderna har i och med de avgående Stadsdelsnämndernas positiva resultat
för 2016. Uppföljningen per februari får bli en första indikation.
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Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2017 beräknas skatter- och
generella statsbidrag sammantaget bli ca 20 miljoner kronor bättre främst tack vare
en högre sysselsättningsutveckling under slutet av 2016 och 2017 än tidigare beräknat.
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på
128 miljoner kronor. Stadsrevisionen, Stadsledningskansliet, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden föreslår att få använda 0,8, 0,2,
7,1 respektive 5,0 miljoner kronor av sina ackumulerade resultat under 2017 vilket
godkänns av Kommunstyrelsen.
Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget också till 128 miljoner kronor. Inget
planerat uttag från RUR (Resultatutjämningsreserven) kommer att göras då skatteunderlagsprognosen för 2017 ligger 0,5 % över ett 10-årigt snitt för skatteunderlaget.
Resultatet för 2017 beräknas uppgå till 2,1 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag och är då något över Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål för god
ekonomisk hushållning.
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 72 miljoner kronor förs över
till 2017 års investeringsbudget från 2016. Läggs detta till den av KF beslutade
investeringsbudgeten på brutto 648 miljoner kronor innebär det ett totalt
investeringsutrymme på ca 720 miljoner kronor. En rimlig bedömning är att ca 500
miljoner kronor kommer att förbrukas under år 2017 vilket då innebär att 70 % av
investeringarna kan självfinansieras. Vårt mål innebär 80 % självfinansiering av
investeringarna.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Nämndernas förslag till budgetar 2017 godkänns med de i ärendet angivna
förutsättningarna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen
av årsredovisning 2016.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Nämndernas förslag till budgetar 2017 godkänns med de i ärendet angivna
förutsättningarna.
Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att
återkomma till Kommunstyrelsen i april månad med redovisning av hur uppdragen
kommer att genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även avseenden
indikatorerna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen
av årsredovisning 2016, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande, dock att ”Kommunstyrelsen
i april månad ” ändras till ”Kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj”.
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Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) ändringsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndernas förslag till budgetar 2017 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att återkomma till
Kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj med redovisning av hur uppdragen kommer att
genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även avseenden indikatorerna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av
årsredovisning 2016.
I beslutet deltar inte Morgan Hjalmarsson (L) och Patric Silfverklinga (SD).
§ 163
2016/KS0291 611
Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2016
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2016. Ersättningarna beräknades utifrån de av
stadsdelnämnderna beslutade budgetarna för 2016. Budgetarna byggde på de förutsättningar som Kommunfullmäktige gav inför 2016. Malmen Montessori, Borås,
överklagade kommunstyrelsens beslut. Frågeställningen var vilka kostnader som
enligt skollagen och skolförordningen hör till administration respektive undervisning.
När ersättning beräknas för fristående skola ingår kostnader för undervisning. Vid
tillämpning av bestämmelserna i skollag/skolförordning framgår det att kostnader för
skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter ingår i begreppet undervisning. Kostnader för administration läggs till som en schablon på 3 % vid beräkning av ersättning till den fristående skolan. Vid kommunens beräkning av ersättning
fördes kostnader för rektor till undervisning. Malmen Montessori menade att fler
personer/större belopp skulle ingå i kostnader för undervisning.
Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom 2017-02-15. Förvaltningsrätten upphäver beslutet om ersättning och återförvisar målet till Kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning och ny beräkning. Vid beräkningen ska det avseende delposterna
undervisning och administration beaktas att biträdande rektorer ska höra till kostnadsslaget undervisning. Enhetschef för elevhälsa och utvecklingspedagog/utvecklingsledare ska fördelas mellan undervisning och administration.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlson har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Domen läggs till handlingarna och Stadsledningskansliet får i uppdrag att ta fram ny
beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem år 2016.
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Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att orden ” Domen läggs till
handlingarna och Stadsledningskansliet får i uppdrag att under beaktande av domen
ta fram ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem år 2016.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (L) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Per Carlsson (S), Malin Carlsson
(S), Ida Legnemark (V), 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 Malin
Carlsson (S):
Domen läggs till handlingarna och Stadsledningskansliet får i uppdrag att ta fram ny beräkning
avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem år 2016.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
§ 164
2017/KS0273 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans
förskola, Hässleholmen, Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2017 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Borås.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Projektets budget är kalkylerad till 34 500 000 kronor.
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Behovet av ny förskola finns upptaget i Lokalresursplanen 2016-2018 och behövs för
att möta behovet av fler förskolebarn i området.
Enligt Förskolenämnden finns det inga planerade lokaler som kommer att sägas upp
i samband med nybyggnationen. Totalt planeras sex avdelningar vilket innebär motsvarande ökning av antalet förskoleavdelningar i Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Förskolenämnden godkänner
projektframställan, att projektera för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen,
Borås .
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
§ 165
2016/KS0375 346
Ny konstruktion 2017 av VA-taxan
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med förslag på ny Vatten- och Avloppstaxa
(VA-taxa) från 2017, att beslutas av Kommunfullmäktige.
Förslaget innebär att VA-taxan omkonstrueras, där en omfördelning av avgifter
inom VA-kollektivet görs. Den totala taxenivån höjs inte. Taxehöjning för 2017 har
hanterats i separat ärende (Kommunfullmäktige § 296 den 23/24 nov 2016).
Anledningen till att en ny konstruktion behövs är att befintlig taxa inte är anpassad
och uppdaterad till rådande verksamhet och lagrum. Taxan anses inte leva upp till
kravet på att vara skälig och rättvis.
De stora förändringarna i förslaget till ny VA-taxa är att kunderna endast ska betala
för de tjänster de tillhandahålls. Föreslagen konstruktion innehåll sammanfattningsvis
följande förändringar jämfört med befintlig taxa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxans konstruktion omarbetas för att bättre anpassas till branschstandarden.
Omfördelning av avgiftsuttag för att anpassa till rådande lagstiftning.
Avgifter i brukningstaxan för dagvatten införs för både dagvatten fastighet
och dagvatten gata.
En dagvattenavgift införs i brukningstaxan för samtliga kunder, både
bostadsfastigheter och annan fastighet.
En dagvattenavgift införs i brukningstaxan för allmän platsmarkshållare.
Möjligheten till avgiftuttag för obebyggd fastiget införs.
Avgifter sprinkler lyfts ur VA-taxan och hanteras i separata avtal
Särtaxa för Viared sommarstad införs för anläggningsavgifter
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Kommunstyrelsen konstaterar behovet av en revidering av VA-taxans konstruktion
för att följa lagen och uppnå kravet på en taxa som är skälig och rättvis.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ny konstruktion av VA-taxa, i enlighet med upprättat förslag, godkänns att gälla från och
med 1 juli 2017.

§ 166
2016/KS0405 290
Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2017 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av KreaNova
förskola, Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås.
I Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 är avsatt 35 350 000 kronor. I
anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 40 379 980 kronor. Detta
innebär att ytterligare anslag om 5 029 980 kronor behöver tillföras av Kommunfullmäktige, vilket motsvarar en kostnadsökning med 14 % i förhållande
till investeringsbudget.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med denna etablering
avses att lämna paviljongförskolan Almgården som idag har ca 45 barn.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för KreaNova förskola från 35 350 000 kronor till 40 379 980 kronor samt
anvisa Lokalförsörjningsnämnden 40 379 980 kronor för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-20

19 (25)

§ 167
2017/KS0247 270
Projekt som finansieras ur Byggbonusen
Regeringen har under 2016 infört ett nytt statsbidrag till Sveriges kommuner med
anledning av bostadsbristen i landet. Syftet med bidraget är att få till stånd ett ökat
bostadsbyggande mot bakgrund av den snabbt ökande asylinvandringen och det
ökade behov av bostäder som finns i landets kommuner.
Utgångspunkten är att varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel
av stödet. Denna andel är oberoende av storlek eller typ av bostad. Hela anslaget
kommer att fördelas till de kommuner som har ansökt om bidrag och uppfyller de
kriterier förordningen ställer. Statsbidraget till kommuner som ansöker och uppfyller
villkoren är totalt 1,85 miljarder kronor för 2016 och för 2017 beräknas bidraget bli
1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. Borås Stad har fått
29,9 miljoner kronor utbetalt för år 2016. Medlen är att betrakta som ett generellt
statsbidrag och skall därför bokföras till sin helhet samma år som det utbetalas vilket
innebär att beloppet ingår i kommunens resultat för 2016. För 2017 kan vi sannolikt
förvänta oss ett lägre belopp då fler kommuner kommer att vilja var med och dela på
kakan.
Kommunstyrelsen ser positivt på att använda det erhållna statsbidraget till projekt/åtgärder som bidrar till och ger bättre förutsättningar till att öka bostadsproduktionen i Borås. Hanteringsmässigt avser Kommunstyrelsen att i ett första skede godkänna de förslag som går att sätta igång tämligen omgående dvs de förslag som är att
betrakta som driftprojekt i upprättad förteckning. Sammanlagd utgift för dessa är
15,0 miljoner kronor och förslaget är att projektsumman öronmärks i bokslut 2016.
Vad gäller investeringarna får ansvariga nämnder inkomma till Kommunstyrelsen för
godkännande projektvis eller flera projekt samtidigt. Projekten skall då vara tillräckligt utredda vad gäller utgift, genomförande och tidsplan. Finansieringen av
godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås att
tas ur kommande års byggbonusar med start 2017.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna driftprojekt på sammanlagt 15
miljoner kronor i enlighet med upprättad sammanställning. Finansiering sker ur
erhållen Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa öronmärks i Bokslut
2016.
Bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt förslag på upp till 26
miljoner kronor. Finansieringen av godkända investeringar som kommer att löpa
under dess avskrivningstid föreslås att tas ur kommande års byggbonusar med start
2017.
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Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Återremittera driftprojekt på sammanlagt 15 miljoner kronor i enlighet med
upprättad sammanställning. Finansiering sker ur erhållen Byggbonus för 2016 genom
att motsvarande summa öronmärks i Bokslut 2016.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna driftprojekt på sammanlagt 15,0 miljoner kronor i enlighet med upprättad sammanställning. Finansiering sker ur erhållen Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa
öronmärks i Bokslut 2016.
Bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt förslag på upp till 26,0 miljoner
kronor. Finansieringen av godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid
föreslås att tas ur kommande årsbyggbonusar med start 2017.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 168
2014/KS0672 700
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M);
Schysta relationer - ett framgångsrikt projekt
Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M)har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 september 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgnämnden får i uppdrag att permanenta arbetet
med Schysta relationer.
Våld i nära relationer är ett av vårt största samhälls- och folkhälsoproblem som
drabbar människor i alla samhällsgrupper. Det finns dessutom ett antal faktorer som
gör personer med funktionsnedsättning särskilt utsatta, inte minst i form av sexuellt
våld och sexuella kränkningar.
Boendeenheten inom Sociala omsorgsnämnden genomförde under 2013 – 2014 ett
projekt ”Schysta relationer” som sedan har permanentats och ingår i befintlig verksamhet sedan 2015.
Arbete bedrivs i form av studiecirklar och fokuserar på:
- Hur kan jag vara en bra kamrat?
- Hur har jag bra relationer?
- Hur gör jag egna val?
- Hur sätter jag gränser?
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Hur har man sex under ansvar?
Vad är våld

Det viktigaste som framkommit är att flera deltagare har lärt sig att säga nej och sätta
gränser. Deltagare reflekterar mer över sitt handlande och att även personer i omgivningen märker en positiv skillnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.
§ 169
2015/KS0089 820
Svar på motion av Lennart Andreasson (V): Upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 januari
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att området kring Kolbränningen rustas upp i enlighet med
intentionerna i motionen. Motionären anför bl.a. att det finns önskemål om en
upprustning av friluftsområdet runt Kolbränningen, eller Byttorpssjön som den
också kallas. Gångvägen runt sjön är bara bitvis asfalterad och är i övrigt en grusväg
som blir lerig och svårframkomlig när regnet gjort sig påmint. För att göra sjön mer
tillgänglig året runt, även för dem som är rullstolsburna behöver även de grusade
avsnitten asfalt. Det skulle också behöva placeras ut lite nya bänkar och papperskorgar med jämna mellanrum för att även de som inte är elitmotionärer ska kunna
tillgodogöra sig den naturnära upplevelse området erbjuder
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, SDN Väster,
Kommunala funktionsrådet och Centrala pensionärsrådet som alla tillstyrker
motionen.
Under 2016 påbörjades arbetet med att skapa bättre tillgång till ett ordnat friluftsliv
väster om staden; i området omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Elljusspåret
omkring sjön har tillgänglighetsanpassats och uppförandet av en ny 6.8 km lång
vandringsled har påbörjats. Leden skall förbinda naturområdet omkring Byttorpssjön
med det stora skogsområdet utmed Ryssbäcken norr om Hestra Parkstad. Leden har
redan innan slutförandet blivit mycket uppskattad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-03-20

22 (25)

§ 170
2016/KS0737 456
Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i tre fraktioner
Borås har, liksom alla kommuner, lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall.
Detta beskrivs i ”Avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering” som sträcker sig
mellan 2012-2020. Avfallsplanen syftar till ett hållbart samhälle genom minskade
avfallsmängder, att se avfall som en resurs samt att invånarna skall vara nöjda med
avfallshanteringen.
Befintlig sorteringsanläggning på Sobacken har varit i drift i 25 år och är oerhört
underhållskrävande, har låg utsorteringsgrad samt låg kapacitet.
Borås har under de senaste 20 åren utmärkt sig i Sverige genom att ha hög kvalitet på
avfallshanteringen bl.a. genom optisk sortering i svarta påsar för matavfall och vita
påsar för brännbart avfall.
Plockanalyser visar tydligt att den vita påsen domineras till 60% av plast- och
pappersförpackningar som egentligen skall återvinnas genom Förpacknings- och
TidningsInsamlingen (FTI).
För att uppnå målen i avfallsplanen föreslås en förändring med avseende på insamlingen av hushållsavfall genom att samla in tre fraktioner, vilket innebär en ny
påse förutom svart och vit påse. I den nya påsen skall förpackningsavfall läggas. För
att kunna sortera ut den tredje nya fraktionen genom optisk sortering behöver Borås
Energi och Miljö AB (BEMAB) investera i en ny sorteringsanläggning för ca 60
miljoner kronor.
Befintliga insamlingsfordon kan användas men ett visst byte av insamlingskärl kan
komma att krävas tillsammans med en informationsinsats för att beskriva varför det
nya systemet införs.
Miljövinsterna med ny optisk sortering i tre fraktioner är betydande. Idag beräknas
83% av plastförpackningarna från hushållen vara felsorterade vilket utgör 21% av det
fossila inslaget till avfallspannorna. Förslaget innebär en reduktion av koldioxidutsläppen med 4500 ton/år.
Årlig tillkommande kostnad för investeringen inom affärsområde hushåll i BEMAB
beräknas netto till 2 152 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna att Borås Energi och Miljö AB investerar i en anläggning för optisk sortering i
tre fraktioner för maximalt 60 miljoner kronor samt införa en tredje utsorteringsfraktion vid
avfallsinsamlingen för att minska miljöpåverkan och resursanvändning i enlighet med
Avfallsplanens intentioner.
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2016/KS0498 214
2016/KS0497 269
Detaljplaneändring för Centrum, Viskaholm 2
Riksbyggen och AB Bostäder i Borås har i en gemensam ansökan begärt om
planändring och markanvisning för kv. Viskaholm 2 m.fl.
§ 171

Ett förslag till skrivelse har utarbetats. Kommunstyrelsen finner det lämpligt att
påbörja detaljplaneuppdrag för fastigheten Viskaholm 2 som ägs av de sökande.
Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i centrum, nära till kommunikationer
och möjlighet till förtätning av bostäder. Dock finns många frågeställningar som inte
har klarlagts och som komplicerar planeringen. Detta innebär att kommunen i
dagsläget inte på egen hand kan ta ställning kring avgränsningar av Resecentrum och
viktiga stråk i staden. Planuppdraget kommer innebära att utblickar och studier
behöver göras för ett större område än fastigheten Viskaholm 2. Planarbetet ska
inledas med ett brett och utvecklande visionsarbete. Lämplig planavgränsning får
avgöras under planarbetets gång.
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla.
Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en
större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få
effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar dessutom intensivt med att planera för
Götalandsbanans sträckning och bl. a det av Borås Stad förordade alternativet
kommer att påverka planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan
detta arbete kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna
markanvisning.
Jäv
P.g.a. jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Hanna Bernholdsson (MP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 172
2015/KS0327 214
Begäran om ändring av detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158
Bostadsområdet Sjöhagen är snart färdigexploaterat. Fastigheten Backabo 2:158 är
idag planlagd för skoländamål där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola
för två avdelningar. Denna storlek är inte aktuell och detaljplanen bör därför ändras
till bostadsändamål med en flexibel byggrätt.
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Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen till bostadsändamål.
Planuppdraget ska prioriteras under 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen till bostadsändamål.
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens utgående skrivelser.

§ 173
2017/KS0224 860
Svar på remiss om Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Kulturnämnden har beslutat att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag.
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program. Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt program, som i stora
delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till de synpunkter som
Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya Kulturprogrammet
ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande styrdokumenten för
kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument. Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. Kultur- och
Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som beskriver
de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.
Kommunstyrelsen anser att nämndens förslag till Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018 stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga övergripande
målen i Borås 2025.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och anser att nämndens förslag till Kultur- och
Biblioteksprogram 2017-2018 stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga
övergripande målen i Borås 2025.
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§ 174
2015/KS0831 214
Yttrande över granskning av detaljplan för Norra Sjöbo, Sandsoppen
24
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Fastigheterna är belägna på Norra Sjöbo utmed Ekängsgatan. Planområdets storlek
är 6770 m2 . Marken i området är i privat ägo.
Planens syfte är att tillåta byggande av fler bostäder genom att upphäva gällande
fastighetsplan för fastigheterna Sandsoppen 22 och 24 samt tillåta en högre
exploatering. Inom Sandsoppen 11 och 12 upphävs bara en administrativ bestämmelse som reglerar hur fastigheterna ska vara indelade
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 april 2017

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 146
Kc 7

PROTOKOLLSANTECKNING

Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för
utredningsuppdrag
Liberalerna och Centerpartiet delar inte uppfattningen som framkommer i
ärendet att fördelarna överväger med att ha kvar Borås Parkerings AB jämfört
med att lägga samman verksamheten med Tekniska nämnden.
Vi anser att utvecklingen av nya parkeringar och en helhetssyn som inkluderar
parkeringar i samhällsbyggnadsprocessen missgynnas av uppdelningen av
ansvaret mellan bolaget och Tekniska.
Vårt förslag var att slå samman parkeringsbolaget med Tekniska nämnden för
att därför få en samlad bild av parkeringssituationen och skapa organisatoriska
och personella resurser för att klara den utbyggnation av P-hus som Borås
tillväxt kräver men också som en god samhällsbyggnadsprocess kräver.
För Liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 147
INITIATIVÄRENDE
Kc 8

Nya funktioner på Stadsledningskansliet – information
till Kommunstyrelsen
Till följd av omorganisationen som genomfördes vid årsskiftet 2016/17 har
Kommunstyrelsens förvaltning Stadsledningskansliet fått ytterligare funktioner.
Allianspartierna efterfrågar att de nya funktionerna bereds tillfälle att komma
och presentera sig och sin verksamhet. Eftersom verksamheterna är nya är det
viktigt att Kommunstyrelsen får en gemensam bild av funktionerna så att
förutsättningarna finns för att fatta kloka beslut.
De funktioner som tillförts som Allianspartierna önskar få föredragningar av
är:
- Koncerninköp
- Bemanningsenhet
- Övergripande kost och lokalvård
- Stadsarkivet
Vidare har Kommunstyrelsen inte tagit beslut om delegationer för
funktionerna. Även det är en fråga som behöver hanteras snarast.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar kalla nämnda funktioner att under våren komma till
Kommunstyrelsen och föredra sin verksamhet.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 152

PF 4

Ändringsyrkande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering” med följande ändringar.

Under inledning
.

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor våld mot män ska upphöra, Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre målområden:
•

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, politiskt
inflytande och jämställd regional tillväxt.

•

Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och fokuserar
särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

•

Makt och mäns våld mot kvinnor, Makt och kvinnors våld mot män— fokus på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

För Sverigedemokraterna
Patric Silfverklinga
Gruppledare SD Borås

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 159
M2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan
Krokshallsberget och Viskan
Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och
Magnus Månsson Fastigheter AB begärde i december 2016 marktilldelning för
del av mark mellan Krokshallsberget och Viskan. Bolagen vill utveckla området
genom att bygga bostäder, lokaler för handel, torgytor till möten och handel
samt förskola med koppling till den gröna ytan på Krokshallsberget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB
och Magnus Månsson Fastigheter AB enligt upprättat förslag.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

M2
ALTERNATIV SKRIVELSE
Mjöbäcks Entreprenad AB
Julia Nergården
Järngrinden AB
Patrik Ivarson
Cernera Fastigheter AB
Lars Angwald
Magnus Månsson Fastigheter AB
Magnus Månsson

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan
Krokshallsberget och Viskan
Kommunstyrelsen vill tacka för er ansökan och ert gemensamma intresse. Vi
ser positivt på att externa aktörer engagerar sig för att utveckla vår stad.
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är attraktivt och mycket
intressant att utveckla. Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är
viktigt att se området i en större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och
byggnader ska samspela för att få effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl
allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar
dessutom intensivt med att planera för Götalandsbanans sträckning och bl. a
det av Borås Stad förordade alternativet kommer att påverka
planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan detta arbete
kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna
markanvisning.
Kommunstyrelsen kommer återkomma med ställningstagande till er
intressenter när det är helt klart vad området ska innefatta och ett planprogram
finns framtaget.
KOMMUNSTYRELSEN

RESULTAT FÖRE SKATT

Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa

-2

1 955
-3

-65 651

-49 378

-16 273

30,7

1 955

65 648

-2,3

-6 493

72 141

-211 050

283 191

-1 957

-1 797

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2016, mnkr

-160

-160

0

57

-25 200
-33 356
-58 556

-13,2

364

14 489

14 489

-14 125

73,9

-1 387

-12 738

-70 727

57 989

58 613

-18 167

76 781

-866 014

942 795

185

-14 424

-14 424

6,3

14 609

-845
0

15 454

-21 896

37 350

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus
Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB

RÖRELSERESULTAT

Goodwill

RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSENS INTÄKTER

Förslag till koncernbidrag 2016

3 115

-10 250

-3 250

-7 000

6,1

13 365

-1 626

14 991

-17 849

35

15 302

15 302

-18,1

-15 267

-9

-15 258

-19 193

3 935

IBAB BoråsBorås TME
32 840

5

5 951

5951

-8,7

-5 946

-7

-5 939

-12 759

6 820

BSTF

x
x

136

-72

-72

-2,0

208

-1

209

-10 642

10 851

Inkubatorn

Totalt

3 892

37 697
-37 697
0
-72
-77 828
-33 356
-111 256

72,7

115 148

-30 332
0

145 480

-1 230 291

1 375 771

-74

0

-74

-74

19 491

-19 565

Justeringar

3 818

37 697
-37 697
0
-72
-77 828
-33 356
-111 256

115 074

-30 332
0

145 406

0

-1 210 800

1 356 206

Koncernen

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 161

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-20, § 162
E3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2017
Kommunstyrelsen föreslås fastställa nämndbudget 2017 med uppdrag till
Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden att
återkomma till Kommunstyrelsen i april månad med redovisning av hur
uppdragen kommer att genomföras.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndernas förslag till budgetar 2017 godkänns med de i ärendet angivna
förutsättningarna.
Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att återkomma
till Kommunstyrelsen i april månad med redovisning av hur uppdragen kommer att
genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även avseenden indikatorerna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av
årsredovisning 2016.
För Moderaterna

För Centerpartiet

Annette Carlson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

