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Tid och plats
Kl 14.00–16.30
Omfattning
§ 330–366
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Lars-Åke Johansson (S)
Ersättare
Olle Hermansson (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Ingegerd Nyborg (M)
Johan Medelius (M)
Ismail Bublic (M)
Anna Christensen (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Per Carlsson (S)

kl 14.30–16.30
kl 14.48–16.30

kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
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Bengt Himmelman
Roger Cardell
Åke Thor
Martin Jakobsson
Carola Samuelsson
Lena Frygne
Ingegerd Eriksson
Eva Andreasson
Jessica Tengeland
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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samhällsplaneringschef
budgetchef
finanssekreterare
finanschef
jämställdhetssamordnare
controller
verksamhetssamordningschef
utvecklingsstrateg
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 330
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Tom
Andersson (MP) som ersättare.
§ 331
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.23–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 332
2013/KS0334 007 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Stadsrevisionen, intern kontroll 2012. (2013/KS0334 007)

b)

Förordnande av borgerlig vigselförrättare. (Länsstyrelsen har den 3 juli
2013 förordnat Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) att vara vigselförrättare t.o.m. den 31 december 2014) (2012/KS0590 112)
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c)

Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
(Utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår till 2 442 842 kronor
avseende år 2013)(2013/KS0380 016)

d)

Kulturnämnden, personal - förvaltningsgemensam dokumenthanteringsplan. (2013/KS0366 004)

e)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2013. (Protokoll den 12
februari, 26 mars och den 7 maj 2013)(2013/KS0173 106)

f)

Verksamhetsbidrag för 2013 till Bestyrelsen för Nationaldagen i
Borås. (Verksamhetsbidrag på totalt 60 000 kr har utbetalts. Till ansökan
finns fogat balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012 samt budget för 2013) (2013/KS0384 105)

g)

Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås Nämndemannaförening.
(Budgeterat belopp, 8 100 kr, har utbetalts. Till ansökan finns fogad en
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse)
(2013/KS0289 115)

h)

Stadsrevisionen, revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2012.
(2013/KS0460 007)

i)

Handlingsplan för skolan. (2013/KS0443 600)

§ 333
2012/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6 februari 2013
(ärendenummer 119/2012).
§ 334
2013/KS0001 023
Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under
verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 maj 2013
(ärendenummer 3–6/2013).
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§ 335
2013/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 22 mars 2013 (ärendenummer 19/2013), den 24 april 2013 (ärendenummer 24 och 33/2013), den 29 april
(ärendenummer 23/2013) och den 21 maj 2013 (ärendenummer 12/2013).
§ 336
2013/KS0012 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om
riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som
delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 25 februari 2013
(ärendenummer 21/2013), den 27 februari 2013 (ärendenummer 26/2013), den 15
mars 2013 (ärendenummer 27-28 och 30-31/2013), den 29 april 2013 (ärendenummer
42/2013) och den 6 maj 2013 (ärendenummer 46/2013).
§ 337
2013/KS0013 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 januari 2013
(ärendenummer 14/2013) och den 20 februari 2013 (ärendenummer 18/2013).
§ 338
2013/KS0015 028
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser – andra
förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 februari 2013
(ärendenummer 22/2013).
§ 339
2013/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 februari 2013
(ärendenummer 15/2013), 17 april 2013 (ärendenummer 48 och 52/2013) den 25
april-6 maj 2013 (ärendenummer 43-45/2013), den 7 maj 2013 (ärendenummer
47/2013) och den 21 maj 2013 (ärendenummer 51/2013).
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§ 340
2013/KS0017 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 maj 2013
(ärendenummer 393–1171/2013).
§ 341
2013/KS0020 024
Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för mycket
utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 maj 2013
(ärendenummer 53/2013).
§ 342
2013/KS0023 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 mars 2013
(ärendenummer 29/2013) och den 10 juni 2013 (ärendenummer 68–153/2013).
§ 343
2013/KS0423 002
Ändring av delegationer för Kommunstyrelsen (finansfrågor)
Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser i finansfrågor behöver revideras då de
delvis blivit inaktuella. Följande ändringar föreslås:
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles till Kommunstyrelsen genom:

Beslut i ärenden rörande betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänsteman

Finanschefen

Förteckning

Placering av likvida medel, upptagande av lån,
konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser
enligt fastställda riktlinjer

Finanschefen

Förteckning

Besluta om kontantkassor för högst 5 000
kronor

Finanschefen

Förteckning

Utdelning ur donationsfonder upp till ett belopp av
en miljon kronor per fond

Finanschefen

Förteckning

Placering av donationsmedel

Finanschefen

Förteckning

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende

Finanschefen

Förteckning
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Överlämnande av avskrivna fordringar till
inkassoföretag för långtidsbevakning

Finanschefen

Förteckning

Beslut i ärenden rörande betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän

Finanschefen

Förteckning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Förslag till ändring av Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser i finansfrågor godkänns.
§ 344
2013/KS0174 009
Könsneutrala blanketter och e-tjänster
Enligt Diskrimineringslagen (2008), ska arbetsgivare motverka alla former av
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
– Idag finns traditioner som gör att det ofta är kvinnor som undertecknar dokument
som berör barnomsorg och skola, medan män undertecknar dokument som berör
tekniska områden, som t.ex. bygglov.
– I Sverige är det idag möjligt att ingå äktenskap (borgerligt) också mellan två
personer av samma kön, sedan den könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i
kraft 1 maj 2009. Det innebär också att samkönade makar kan adoptera barn (SFS
2009).
– Idag finns begreppet ”regnbågsfamilj”, som innebär att en eller flera av de vuxna
familjemedlemmarna är hbt-personer. Det innebär att förskola och skola behöver
andra förhållningssätt än tidigare när normen endast var kärnfamilj.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Samtliga nämnder och bolag ges i uppdrag att granska alla interna och externa blanketter
samt e-tjänster för att säkerställa att de är könsneutrala. Genomfört uppdrag redovisas till
Stadskansliet senast december 2013.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).
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§ 345
2013/KS0494 023
Tf förvaltningschef för Stadsdelsförvaltningen Norr
Nuvarande förvaltningschef Bo Drysén ska vara tjänstledig från sitt jobb som
stadsdelschef under ett år för att leda arbetet gällande grundskolans utveckling inom
Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Annika Andersson skall, utöver sin ordinarie tjänst som förvaltningschef för Sociala
omsorgsförvaltningen, upprätthålla tjänsten som tillförordnad förvaltningschef för
Stadsdelsförvaltningen Norr. Förordnandet gäller för tiden den 1 september 2013–
31 juli 2014.
§ 346
2013/KS0381 026
Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län: Jämställt
Västra Götaland 2013-2017
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utarbeta en strategi för jämställdhet för
Västra Götalands län.
Ett förslag till jämställdhetsstrategi har tagits fram på initiativ av Länsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. I arbetet har centrala aktörer såsom kommuner,
kommunalförbund, statliga myndigheter, högskolor och universitet, resurscentra för
kvinnors företagande och idéburen sektor deltagit.
För att få berörda aktörers synpunkter på Jämställt Västra Götaland 2013-2017 har
Länsstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen beslutat
att skicka förslaget på remiss.
Ett förslag till yttande har utarbetats.
Remissversionen är sammanfattningsvis innehållsrik och skarp i positiv mening.
Indelningen utifrån tre teman, där begreppet makt är den gemensamma nämnaren,
ger tydlighet.
När det gäller temaområde 1, ”Makt, inflytande och ekonomiskt jämställdhet”, saknar
Kommunstyrelsen ett tydligt mål kring hur Kommunstyrelsen ska mötas ekonomiskt
över myndighetsgränserna
• När det gäller temaområde 2, ”Makt och hälsa” vill Kommunstyrelsen rekommendera Göteborgs Stads kartläggning kring ”Idrottsstöd till pojkar och flickor”.
• När det gäller temaområde 3, ”Makt och våld” saknar Kommunstyrelsen en
skrivning kring mäns våld mot män och mäns utsatthet av våld.
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• Kommunstyrelsen saknar en tydligare skrivning kring begreppet tidiga insatser eller
preventiva insatser.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättat förslag till skrivelse antas som remissyttrande och skickas till
Länsstyrelsen.
Krister Maconi (-) yrkar: ”stryk punkt 1 (sid 1) avsnittet som börjar med;
• Remissen inleder med … och avslutas med: Begreppet jämlikhet kan också
användas vid fler tillfällen”.
Begreppet intersektionalitet saknar vetenskaplig substans och seriositet.
• Stryk de avslutande meningarna i punkt 4; ”Den gemensamma nämnaren inom allt
våld är ”manlighet”. Vi behöver lära, förstå och arbeta mera med maskulinitet som
genusforskningen med fokus, manlighet gör.
Genusforskningen ger en skev bild av begreppet ”manlighet”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Krister
Maconis yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Krister Maconis yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Krister Maconi (-).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Upprättat förslag till skrivelse antas som remissyttrande och skickas till Länsstyrelsen.
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§ 347
2013/KS0382 611 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Svar på skrivelse ang Sandaredskolan. (En lärare har skrivit till kommunchefen och lämnat synpunkter på besparingar och ledarskap.
Kommunchefen har besvarat skrivelsen. Skrivelsen har även sänts till
områdeschefen för kännedom)(2013/KS0382 611)

b)

Öppet brev angående Brukare. (En privatperson har skrivit till kommunalråden, med frågor och synpunkter på hur Borås Stad använder benämningen
brukare. Personen har även frågat efter Borås Stads svar på Socialstyrelsens
remiss om hur termen brukare ska användas. Lena Palmén (S) har besvarat
skrivelsen. (2013/KS0396 700)

c)

Erbjudande om medborgarundersökning 2013. (Kommunstyrelsen har
2011-11-14 beslutat om modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad. En av
modellerna är SCB:s medborgarundersökning. Borås Stad har senast genomfört
medborgarundersökningen 2011.
Anmälan om deltagande hösten 2013 har skickats till SCB. I undersökningen
ingår även tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent med syfte att följa upp arbetet
med Borås rent och snyggt (2012/KS0700 100)

d)

Se över frånvarokontrollen på våra skolor. (2012/KS0717 610)

e)

Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete
mot segregationens negativa effekter i skolväsendet.
(2012/KS0324 611)

f)

Frågor om trygghetsboende m.m. (Kommunalrådet Lena Palmén (S) har
besvarat brevet med frågor om trygghetsboende m.m. (2013/KS0452 730)

g)

Access City Award 2014. (Access City Award är EU:s pris till städer som
satsar på tillgänglighet. Borås har åren 2012 och 2013 deltagit med framstående
placeringar mycket tack vare det systematiska tillgänglighetsarbete som bedrivs i
kommunen. Kommunala funktionshinderrådet föreslår att Borås avvaktar med
deltagande i tävlingen 2014 utan utvecklar webbplatsen när det gäller
funktionshinderfrågor innan en ny ansökan görs. Nytt ställningstagande inför
2015) (2013/KS0348 730)

h)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 28 maj
2013. (2013/KS0026 103)

i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den
29 maj 2013. (2013/KS0025 103)
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§ 348
2013/KS0365 047
Spetsutbildning 2014/2015
Stadsdelsnämnden Norr har behandlat frågan om deltagande i Försöksverksamheten
med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan under läsåret 2014-2015.
Stadsdelsnämnden Norr har beslutat att inte ansöka om spetsutbildning inom aktuell
försöksverksamhet för grundskolor inom Borås Stad.
Nämnden har översänt beslutet för kännedom till Kommunstyrelsen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Uppmana
Stadsdelsnämnden Norr att delta i försöksverksamheten.
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 Lars-Åke Johansson (S), Ida Legnemark (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi
(-), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 349
2012/KS0401 600
Kvalitetsrapport; Systematiskt kvalitetsarbete 2013
Uppgifterna i kvalitetsrapporterna är hämtade från Borås Stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del
rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
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Rapporten innehåller ett antal självskattningar där förskolechefer, rektorer och
områdeschefer har gjort kvalitativa bedömningar av sin verksamhet. Varje analysavsnitt följs av ett antal frågeställningar som en hjälp i den fortsatta analysen i
utvecklingsarbetet – på arbetslags-, förskolechefs-/rektors-, samt huvudmannanivå.
En del som lyfts fram i rapporten är att uppföljningar och analyser sker på olika
nivåer och att det ibland är svårt för förskolechefer och rektorer att veta på vilka sätt
olika mål och resultat följs upp. Det upplevs som otydligt vem som följer upp vad
och varför (sid 12).
Kommunstyrelsen menar att det som ska följas upp först och främst måste begränsas
till de områden som är viktigast att analysera och åtgärda för att nå bättre resultat i
skolan. Dessa områden behöver vara gemensamma för alla nämnderna för att ge en
likvärdig information för Borås Stad som helhet.
En annan del som nämns i rapporten är upplevelsen av att de digitala system som
finns inte fungerar som ett stöd i analysarbetet utan beskrivs som dåligt fungerande
och därmed inte ger en ger överblick över resultat varken för förskolechefer, rektorer
eller för chefer på högre nivå, (sid13).
Ett sätt att minska och förenkla rektorers och lärares administrativa uppgifter är att
det finns digitala system som är lätta att hantera och som motsvarar de behov som
finns för rapportering och uppföljning av resultat på respektive nivå.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten
översänds till Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar;
Presidiet får i uppdrag att justera texten där Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna
att särskilt uppmärksamma de analyser som är gjorda.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till
Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.
Presidiet får i uppdrag att justera texten där Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att särskilt
uppmärksamma de analyser som är gjorda .
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§ 350
2013/KS0313 759
Svar på initiativärende: Tryggare uppväxt för barnen
Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende vid Kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-08.
Falco Güldenpfennig (KD) föreslår att:
– Borås Stad anmäler intresse till Socialstyrelsen för att delta som
försökskommun för separationsteam.
Stadsdelsförvaltningen Väster har lämnat underlag angående försöksverksamhet ,
samt redovisat vilka insatser som görs för målgruppen i dag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen är positiv till att Borås Stad deltar i försöksverksamheten med
separationsteam.
Stadsdelsnämnden Väster kan ansöka om försöksverksamhet under förutsättning av att
finansiering sker inom nämndernas befintliga ram. Kommunstyrelsen anser dock att det är
rimligt att försöksverksamheten ryms inom det statsbidrag som lämnas till deltagande
kommuner.
Om nämnderna avser att fortsätta verksamheten efter försöksperioden förutsätter
Kommunstyrelsen att det sker utan ökat Kommunbidrag.
§ 351
2012/KS0743 732
Initiativärende; Se över hemtjänstvalet!
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har i ett initiativärende föreslagit att se över kommunens hemtjänstval. Borås Stad har haft tre år på sig att anpassa sig till Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Över 90 % svarar att det är viktigt för dem att välja utförare och att de är nöjda med
sitt val. Av kommentarerna att döma är de externa utförarnas brukare mycket tillfreds
med sina utförare.
Externa utförare lever upp till avtalet i samma utsträckning som egenregin lever upp
till nationella och kommunala riktlinjer, beslut och lagstiftning. Företag som inte
håller måttet fasas ut eller säger själva upp sina avtal. För ett företag har avtalet hävts
med omedelbar verkan.
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Under försommaren gjorde Konkurrensverket en pilotstudie i Borås och två andra
kommuner kring ekonomiska villkor inom kommunernas LOV-system. Rapporten
kommer att redovisas Kommunstyrelsen under hösten.
Personer under 65 år skulle kunna ges möjligheter till att välja utförare om kraven i
förfrågningsunderlaget skärps för utförare med inriktning på framförallt psykiskt
sjuka brukare.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
- Stadskansliet får i uppgift att utveckla kundvalet så att egenregi och externa utförare
verkar under lika villkor, se bilaga.
- Se över hur de faktorer som brukarna uppskattar hos de externa utförarna, bland
annat god kommunikation och kontinuitet, kan förbättras i egenregin.
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 Lars-Åke Johansson (S), Ida Legnemark (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi
(-), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Informationen läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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§ 352
2013/KS0533 047
Initiativärende; Ansökan om försöksverksamhet med spetsutbildning
i grundskolan!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga.
I initiativärendet föreslås att Kommunstyrelsen beslutar att Ansökan hos Skolverket
om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans årskurser 7-9.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet
avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande och dels till
Annette Carlson med fleras förslag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson med fleras förslag".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Ida Legnemark (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi
(-), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Initiativärendet avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlson med fleras förslag.
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§ 353
2011/KS0118 259
Flytt av 130kV luftledning vid industriexploateringen i Västra Viared
När den nya detaljplanen för Västra Viared skall genomföras måste en kraftledning
flyttas. Ledningen ägs av Vattenfall. I februari 2011 godkände kommunen ett avtal
med Vattenfall som rörde projekteringen av den nya ledningen och nu finns ett
avtalsförslag framme som reglerar själva flyttningen.
Enligt avtalet skall kommunen betala samtliga kostnader som föranleds av flyttningen. Kostnaden är mycket grovt uppskattad till 2 500 000 kronor och 500 000
kronor skall betalas redan då avtalet tecknas. Flyttningen av ledningen kan förhoppningsvis ske under året.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avtalet med Vattenfall om flyttning av 130 kV på Västra Viared godkänns.
§ 354
2009/KS0306 251
Tillägg till exploateringsavtal beträffande Räveskalla 1:83
I maj 2010 godkände kommunstyrelsen ett exploateringsavtal som gällde Räveskalla
1:83 (gamla bensinstationen) i Sjömarken. Avtalet tecknades med Utvecklingsbolaget
Magna Nova. På den aktuella marken pågick en detaljplaneändring som innebar att
det skulle kunna byggas 40-50 lägenheter. I avtalet reglerades utbyggnad av vissa
allmänna anläggningar (gata/ledningar) och vissa marköverföringar. För utbyggnaden
av de allmänna anläggningarna ställde bolaget en bankgaranti som gäller till i maj
2015
Detaljplanen är klar och de i avtalet angivna marköverföringarna är genomförda.
Byggandet av lägenheterna bedöms påbörjas under nästa år. De allmänna anläggningarna bedöms vara var klara under 2015. Eftersom garantibesiktning skall
genomföras två år efter färdigställande bör bankgarantin förlängas fram till mitten av
2017.
Det tilläggsavtal som nu upprättats med exploatören innebär att bankgarantin
förlängs till maj 2017 och anpassas till gällande förutsättningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Tillägg till exploateringsavtal med Utvecklingsbolaget Magna Nova AB godkänns.
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§ 355
2013/KS0363 050 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Jälmers Ur, angående upphandling av gratifikationsur. (Ärendet är
översänt till Tekniska nämnden för handläggning)(2013/KS0363 050)

b)

Önskemål om tillgång till konstgräsplan vid Broplan utan kostnad.
(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning)
(2012/KS0712 826)

c)

Behov av toaletter vid badplatserna runt Öresjö. (Ärendet är översänt till
Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2013/KS0459 822)

d)

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. (Svar har lämnats till
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att medel finns avsatta år 2014 för
fortsatt finansiering av Borås del avseende projektledartjänst för Teknikcollege
Sjuhärad)(2012/KS0495 612)

e)

Återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Mitt AB.
(Skolinspektionen återkallar godkännandet för JB Gymnasiet Mitt AB att
bedriva ett antal utbildningar.
Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning).
(2012/KS0512 612)

f)

Skrivelse från Olle Lindeblad ”Ang vissa kommunala företag”
(Olle Lindeblad har i skrivelse daterad 2012-04-13 framfört åsikten att
bolagsordningen eller annat styrinstrument för Borås Elnät AB behöver ändras
så att självkostnadsprincipen införlivas. Skrivelsen har besvarats av
kommunalrådet Ulf Olsson (S).
I en senare skrivelse till Kommunstyrelsen 2012-08-30 framför Olle Lindeblad
synpunkter på Kommunstyrelsens svar).
(2013/KS0351 107)

g)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2013-07-31.. (2013/KS0008 049)

§ 356
2013/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18-19 juni 2013
(ärendenummer 12-13/2013).
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§ 357
2013/KS0046 046
Delegationsbeslut; utdelning ur donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 maj 2013
(ärendenummer 2/2013).
§ 358
2013/KS0055 049
Delegationsbeslut; beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april-30 juni
2013( ärendenummer 16-26/2013).
§ 359
2012/KS0674 706
Internpris 2013 för korttidsplatser på Hulta Ängar 2
Kommunstyrelsen fastställde den 19 augusti 2013 produktionsersättningen för en
korttidsplats på Hulta Ängar 2 till 2 644 kr/dygn. Produktionsersättningen gäller från
och med den 21 maj 2013.
Den 21 januari 2013 beslutade Kommunstyrelsen om 2013 års internpriser för
kommungemensamma korttidsplatser och för platser på den palliativa enheten på
Bodagatan 36 B. Köppriset fastställdes till 2 114 kr/dygn.
Enheten på Bodagatan 36 B har avvecklats och de palliativa platserna har successivt
flyttats över till Hulta Ängar 2 under maj månad. De palliativa platserna är inte längre
någon egen organisatorisk enhet, utan ca 5-6 palliativa platser har integrerats med
totalt 22 korttidsplatser på Hulta Ängar 2.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2004 att samma betalningsprinciper som
för äldreomsorgens permanentplatser ska gälla för kommungemensamma korttidsplatser, d.v.s. köparen betalar samma pris oavsett från vilken korttidsverksamhet man
köper plats.
Köparen betalar samma pris för en palliativ plats som för andra korttidsplatser.
Produktionspriset för en palliativ plats är högre än för övriga korttidsplatser. Det
högre produktionspriset för en palliativ plats påverkar inte köppriset för korttidsplatserna, utan ekonomiskt utrymme för detta högre pris ingår i beräkningarna för
permanentplatserna på särskilt boende med heldygnsomsorg.
Produktionspriset är den ersättning som säljaren får. Ett nytt produktionspris har
beräknats för Hulta Ängar 2 som numera har både korttidsplatser och palliativa
platser. Den ökade bemanningen, 6,08 årsarbetare, för de ca 5-6 palliativa platserna
gör att produktionsersättningen har beräknats till 2 644 kr/dygn.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Produktionsersättningen för en plats på Hulta Ängar 2 fastställs till 2 644 kr/dygn från
och med den 21 maj 2013.
§ 360
2012/KS0271 702
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet
senare!
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritids- och folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få
serveringstillstånd till klockan 03.00.
Motionen skickades på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås och lokala
Brottsförebyggande rådet i respektive stadsdel.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2012, efter omröstning, att ärendet
skulle återremitteras till Kommunstyrelsen för en bredare remissomgång.
Motionen remitterades då till Samhällsbyggnadsnämnden, Anonyma Alkoholister AA
Into Action Borås Stad, Kamratföreningen Länkarna, LP-stiftelsen, IOGT/NTO,
KRIS, MHF, Polisen, Åklagarkammaren i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus, Svenska
Kyrkan, Kvinnojouren Borås, Brottsofferjouren, Föreningsrådet i Borås,
Pensionärsrådet, Hemgården, Utväg, Västtrafik och Borås Lokaltrafik.
I Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering, fastställda av Kommunfullmäktige den
20 december 2012, framgår under avsnittet serveringstider, att servering av
alkoholdrycker inte får pågå längre än till kl. 01.00, om kommunen inte beslutar
annat. Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.00. Detta under
förutsättning att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker och att Borås
Stad inte befarar olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa.
Riktlinjer för alkoholservering stämmer väl överens med Borås Stads Drogpolitiskt
program som har reviderats av Fritids- och folkhälsonämnden och är ute på remiss.
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål. Ett av målen är att tillgången på
bl. a. alkohol ska minska.
Kommunstyrelsen anser att den utsträckta tiden för alkoholservering enligt Riktlinjer
för alkoholservering - längst till kl. 02.00 - är tillräcklig.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar i första hand att ärendet
återremitteras och i andra hand att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Krister Maconi (-), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S) , Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:
Ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP) Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande i första hand, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och
dels till Morgan Hjalmarssons yrkande i andra hand 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 Morgan Hjalmarssons yrkande i andra hand".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Falco Güldenpfennig (KD),
Krister Maconi (-), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne
Persson (S) , Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Morgan
Hjalmarsson (FP).
Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) avstår från att
rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 1, 3 avstår på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till förmån för sitt yrkande i
andra hand.
§ 361
2012/KS0334 809
Svar på motion av Ida Legnemark (V): HBTQ- kompetens i idrottsföreningar - för alla ungdomars hälsa och lika värde
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram
åtgärder för ökad HBTQ- kompetens i Borås idrottsföreningar – för alla ungdomars
hälsa och lika värde.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Ungdomsrådet
som båda tillstyrker motionen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Lena Palmén (S) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga
berörda nämnder ta fram åtgärder för ökad HBTQ-kompetens i Borås föreningar –
för alla ungdomars hälsa och lika värde.
Krister Maconi (-) yrkar avslag på Lena Palméns förslag och yrkande.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och yrkande
och dels till Krister Maconis avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag och yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Krister Maconis avslagsyrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Krister Maconi (-).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder ta fram
åtgärder för ökad HBTQ-kompetens i Borås föreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde.
§ 362
2013/KS0485 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2012 samt översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas
förslag till förändringar.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2012 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 62,4 miljoner
kronor (miljoner kronor) jämfört med 60,7 miljoner kronor föregående år. Det
bokförda värdet utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och
utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur
fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2012 års utgång till
64,0 kronor (f å 61,7 miljoner kronor).
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Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats
behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2012 har marknadsvärdet ökat med 2,3
miljoner kronor vilket innebär en ökning med 3,8 % (f å -7,2 %). Om hänsyn tas till
under året utdelade medel har värdet ökat med 6,3 % vilket är samma nivå som det
jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot. Under 2012 har sammanlagt
1,5 miljoner kronor (1,4 miljoner kronor) delats ut till olika ändamål.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för
fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens
förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av
Svenska Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank
Sjuhärad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2012 läggs med godkännande till handlingarna.
§ 363
2013/KS0252 107
Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2012 på +3 502 000 kronor,
jämfört med -674 000 kronor för 2011. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet
27 125 000 kronor jämfört med 23 623 000 kronor vid årets ingång. Total
balansomslutning uppgår till 102 710 000 kronor.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att
ansvarsfrihet beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Marie Fridén (M) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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§ 364
2009/KS0255 119
Svar på motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att AB Bostäder i Borås ges i uppdrag att installera kameror i
garagen på Hässleholmen. Motionären vill ha en övervakning i garagen på grund av
de bilbränder som skett på Hässleholmen.
Motionen har varit remitterad till AB Bostäder som avstyrker motionen.
Såväl motionären som AB Bostäder eftersträvar att öka tryggheten. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning, ser positivt på att AB Bostäder prioriterat att jobba
aktivt för att öka tryggheten i sitt bostadsbestånd, och förutsätter att bolaget
fortsätter att göra detta under affärsmässiga principer. Kommunstyrelsen finner att
bolaget själva får besluta och prioritera sina resurser utifrån bedömda behov.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

§ 365
2013/KS0446 376
Fjärrvärmetaxa 2014
Borås Energi och Miljö AB har beslutat föreslå en höjning av fjärrvärmetaxan för
2014 med 4 %, och ansöker nu i bilagd skrivelse om Kommunstyrelsens godkännande till prisjusteringen.
Normalt godkänns fjärrvärmetaxan i samband med att bolagets budget godkänns i
Kommunstyrelsen i december, medan VA-taxan och renhållningstaxan beslutas av
Kommunfullmäktige. Bolaget önskar nu kunna fatta beslut tidigare, främst avseende
fjärrvärmetaxan. Orsaken är fjärrvärmelagens krav på avisering 60 dagar innan en
prisjustering samt att hinna med kundernas lagstadgade rätt till förhandling och
medling av prishöjningar. Det är även ett önskemål från kunderna att få en bättre
framförhållning för sina budgetar och hyresgästsförhandlingar.
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Bolaget föreslår en prishöjning med 4 % från och med 1 januari 2014. Justeringen
behövs för att täcka minskade elintäkter på grund av lågt elpris, minskade intäkter för
mottagningsavgifter för avfallsbränsle samt kraftigt ökade kostnader för
askdeponering. Dessutom är bolagets befintliga produktionsanläggningar gamla och
kräver betydande underhålls- och reinvesteringsinsatser.
Fjärrvärmepriset har länge legat lågt i Borås jämfört med andra kommuner. I den
senaste ”Nils Holgersson-undersökningen” var Borås den 71: a billigaste kommunen.
Visst handlingsutrymme finns därmed att höja bolagets intäkter och ändå ligga på en
jämförelsevis rimlig prisnivå. För att nå Kommunfullmäktiges avkastningskrav och
stärka bolagets egna kapital inför kommande stora investeringsbehov har de senaste
årens taxeökningar ansetts relevanta. På samma sätt får höjningen för 2014 anses vara
relevant, och Kommunstyrelsen föreslås godkänna bolagets föreslagna prisjustering
på 4 %. I budgetprocessen kommer fjärrvärmetaxan ytterligare analyseras och
bedömas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen godkänner den av Borås Energi och Miljö AB föreslagna höjningen av
fjärrvärmetaxan med 4 % från och med den 1 januari 2014.
§ 366
2008/KS0200 214
Yttrande över detaljplan för del av Centrum, kvarteret Trasten 1
Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 5
våningar inklusive indragen takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett
plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontors och butikslokaler.
Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan av Övre Kvarngatan i hörnet av
kvarteret Trasten där Andra Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan.
Planområdets storlek är 912 m2.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu tillstyrkt detaljplanen och har skickat den vidare
för antagande i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har tagit del av samtliga synpunkter på planförslaget och anser att
planförslaget behöver ändras innan antagande. Det är tydligt att det finns skilda
åsikter om hur Villastaden bör förtätas. Styrelsen vill se en större enighet kring
förslaget vilket innebär att planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer till
stadsbilden. Fotavtrycket av byggnaden anser vi behöver minskas för att
respektavståndet till angränsande fastigheter ska öka.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning i enlighet med
upprättad skrivelse.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD).
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 september 2013

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-19, § 351
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Se över hemtjänstvalet!
Uppföljning av hemtjänstvalet utifrån ett initiativärende från Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD).
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- Stadskansliet får i uppgift att utveckla kundvalet så att egenregi och externa utförare
verkar under lika villkor.
- Se över hur de faktorer som brukarna uppskattar hos de externa utförarna, bland annat
god kommunikation och kontinuitet, kan förbättras i egenregin.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 4

Initiativärende: Se över hemtjänstvalet!
Initiativärende
- till Kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2012
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har i ett intiativärende föreslagit att se över
kommunens hemtjänstval. Borås Stad har haft tre år på sig att anpassa sig till
Lagen om valfrihetssystem (LOV). Stadskansliet fick av Kommunstyrelsen
uppdrag att redovisa utredning senast den 17 juni 2013:
- Hur brukarna upplever att det är att få välja utförare.
- Om alla får information om möjligheten att välja en annan utförare än
kommunen.
- Om externa utförare/egenregi lever upp till avtalet.
- Om den kommunala hemtjänsten har lyckats anpassa egenregikostnaderna
efter likabehandlingsprincipen och konkurrensneutraliteten.
- Hur personer under 65 år som har hemtjänst enligt SoL skulle kunna ges
möjlighet att välja utförare i Borås Stad.
Sammanfattning av Stadskansliets utredning
Över 90% av de brukare som har valt externa utförare upplever att det är
positivt att kunna välja och är nöjda med sitt val av utförare, vilket visas i
bifogad brukarundersökning. De få missar som görs av biståndshandläggare
när det gäller information om att kunna välja kan hänföras till den sk mänskliga
faktorn och rättas till så snart det upptäcks.
Vår egenregi lever inte alltid upp till avtalet. Företag som inte håller måttet
fasas ut eller säger själva upp sina avtal. För ett företag har avtalet hävts med
omedelbar verkan.
Lagstiftningen är entydig om att det ska råda lika villkor mellan egenregi och
externa utförare. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon redovisning
över egenregikostnader för hemtjänstvalet på kommunnivå. Det finns dock
mycket som pekar på att vår egenregi inte lyckats anpassa sina kostnader efter
likabehandlingsprincipen och konkurrensneutraliteten. Detta gör att vi har en
snedvriden konkurrenssituation, och att kundvalet inte fungerar. Under
försommaren gjorde Konkurrensverket en pilotstudie i Borås och två andra
kommuner kring ekonomiska villkor inom kommunernas LOV-system.
Rapporten kommer att redovisas Kommunstyrelsen under hösten.

Personer under 65 år skulle kunna ges möjligheter till att välja utförare om
kraven i förfrågningsunderlaget skärps för utförare med inriktning på
framförallt psykiskt sjuka brukare.
Det framkommer mycket positivt om de externa utförarna i enkäten. Bland annat
uppskattar brukarna kommunikation med ledningen och kontinuitet hos personalen. Detta
är synpunkter som kommunen tar åt sig i det fortsatta arbetet med den egna organisationen.
KOMMUNSTYRELSEN
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Initiativärende
till Kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2013
Ansök om försöksverksamhet med spetsutbildning i
grundskolan!
I år är det tredje och sista gången som huvudmän kan ansöka hos
Skolverket om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande
spetsutbildning i grundskolans årskurser 7-9. Syftet med spetsutbildningen är att, utöver vad som anges i skollagen, ge eleverna möjlighet att
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. I en spetsutbildning får
det vara maximalt 30 elever i varje årskurs. Sista ansökningsdag är 15
september 2013.
Alliansen anser att det är positivt att införa större valfrihet för elever
med specialintressen. Att ge elever chansen att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling ligger helt i linje med den plan för bättre resultat
i skolan som Borås Stad nyligen presenterat.
Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
-

Ansöka hos Skolverket om att få delta i försöksverksamheten
med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans årskurser 79.

För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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RESERVATION
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet
senare!
När Joakim Malmbergs motion behandlades på Kommunfullmäktige den 20
december 2012 beslutade man att återremittera den. Alliansen initierade
återremissen då man ansåg att även Ungdomsrådet skulle få tycka till vad det
gäller krogarnas öppettider. Trots att detta var ett av skälen för återremiss kan
vi idag konstatera att Ungdomsrådet ej getts tillfälle att yttra sig. Återremissen
har gått till 28 remissinstanser, men inte Ungdomsrådet.
Vi i Alliansen tycker det är anmärkningsvärt att stadens ungdomar stängs ute
från debatten. I många andra frågor med hög dignitet får de yttra sig, men i det
här fallet verkar inte deras åsikter efterfrågas av de Rödgröna. För oss i
Alliansen är det viktigt att unga ges inflytande. Vi vill att Borås fortsatt ska
kunna kalla sig ungdomskommun.
Alliansen reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att Ungdomsrådet
borde ha varit en av remissinstanserna.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

