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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.
§ 526
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Kerstin
Hermansson (C) som ersättare.
§ 527
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.22–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 528
2015/KS0128 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015
(2015/KS0128 106)

b)

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

c)

Förbundsavgift år 2016 till Sveriges Kommuner och Landsting
(2015/KS0747 106)

d)

Kommunstyrelsens protokoll från den 26 oktober 2015, § 469,
(Kommunstyrelsens budget) en protokollsanteckning saknas.
(2015/KS0069 041)
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§ 529
2015/KS0206 001
Arvode till ledamöter i styrgruppen för översyn av den politiska
organisationen
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att centrala facknämnder ska införas från
årsskiftet 2016/2017 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen
har Kommunfullmäktiges uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och
implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har fattat beslutat om uppdragsdirektiv för översyn av den
politiska organisationen, (kommunstyrelsen 2015-05-25 § 229).
Kommunstyrelsen uppmanande i direktiven samtliga partier i kommunfullmäktige att
anmäla två ledamöter till den politiska styrgruppen för översynen. Frågan om
ersättning till ledamöterna i styrgruppen behandlades dock inte av kommunstyrelsen.
Samtliga partier har anmält ledamöter och styrgruppen har bedrivit sitt arbete under
hösten 2015 och kommer att fortsätta med det under 2016. Styrgruppen har haft 7
protokollförda á två timmar under hösten 2015.
Det är rimligt att ledamöter i den politiska styrgruppen erhåller ersättning för
protokollfört sammanträde med styrgruppen för översynen av den politiska
organisationen utifrån kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
För kommunalråd som deltar i styrgruppen utgår dock ingen ersättning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ledamöter i den politiska styrgruppen erhåller ersättning för protokollfört sammanträde med
styrgruppen för översynen av den politiska organisationen utifrån kommunens bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda. För kommunalråd som deltar i styrgruppen utgår dock ingen
ersättning.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
§ 530
2015/KS0457 105
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V); Beträffande kommunala
flaggdagar för de nationella minoriteterna
Fredrich Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-27
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till att
inkludera de nationella minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska
akademiens almanacka.
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Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor.
Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari,
romerna firas den 8 april och tornedalingarna firar den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas
högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning vid de officiella flaggstängerna. Allt
fler kommuner och myndigheter gör också detta. En utökning av flaggning för de
minoriteter som önskar det innebär en kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000
kronor samt en utökad kostnad på ca 32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner för de officiella
flaggstängerna. Rutinerna behöver revideras om ovanstående förändring beslutas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 531
2013/KS0444 105
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Flagga för våra
minoriteter!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-04
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell
flaggning vid våra erkända nationella minoriteters högtidsdagar i den mån de har
sådana.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor.
Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari,
romerna firar sin dag den 8 april och tornedalingarna den 15 juli. Den judiska
nationella minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas
högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning. Allt fler kommuner och
myndigheter gör också detta. En utökning av flaggning för de minoriteter som
önskar det innebär en kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000 kronor samt en
utökad kostnad på cirka 32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner. Rutinerna behöver
revideras utifrån intentionerna i motionen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 532
2015/KS0056 105
Revidering av Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås
Stad anställda och kommunala förtroendevalda m.fl.
I Borås Stads bestämmelser för utdelning av minnesgåva regleras i § 8 ett urval av
vad anställda i Borås Stad och kommunala förtroende valda kan välja för typ av
minnesgåvor vid 25 års tjänstgöring/uppdragstid.
I en skrivelse till Borås Stads representationskommitté har Marie Cronwall med 20
års anställning i samband med avgång och pension från Utbildningsförvaltningen
föreslagit en utökning av utbudet för minnesgåvor med guldarmband från Kungliga
Patriotiska Sällskapet. Priset för guldarmbandet är likvärdig som för Kungliga
Patriotiska medaljen av andra storleken som finns i utbudet idag.
Representationskommittén har den 15 september tillstyrkt förslaget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ny lydelse av § 8 i Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och
kommunala förtroendevalda m fl antas.
§ 533
2011/KS0662 024
Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M);
Om verkliga lönekostnader
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-09-21 lämnat motion om att redovisa verkliga lönekostnader på
lönebeskedet.
I motionen föreslås att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram
en ny utformning av lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina
delar.
Motionärerna lämnade år 2002 en motion med motsvarande förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att lämna motionen besvarad. I svaret på
motionen konstaterades då b.la. att ”Kommunstyrelsen anser det positivt att den
anställde är medveten om kommunens totala personalkostnad. De flesta anställda vet
dock troligtvis redan idag att det tillkommer ett antal kostnader för arbetsgivaren
utöver bruttolön”.
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En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär
ökade kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000
kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de totala
lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation. Intranätets
möjligheter innebär heller inga ökade kostnader.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen av den totala lönekostnaden ska
ske på Borås Stads intranät.
Motionen är därmed besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen av lönekostnader ska ske på Borås Stads
intranät samt motionen är därmed besvarad, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. 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 Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen av den totala lönekostnaden ska ske på Borås Stads intranät.
Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till
förmån för Annette Carlsons yrkande.
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§ 534
2014/KS0109 027
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD); Ta fram en HBTQ-policy
Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-15 inlämnat rubricerad motion. I motionen
föreslås att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag.
År 2014 togs ett helhetsbegrepp genom att den tidigare Likabehandlingsplanen
(jämställdhets- och mångfaldsplanen) Arbetsmiljöplanen och Hälsoplanen införlivats i ett
gemensamt styrdokument Plan för lika rättigheter och möjligheter. Inom ramen för denna
plan ska även beslut om insatser och aktiviteter kring HBTQ-frågor ingå. Till
exempel kan ett beslut om att genomföra utbildning inom HBTQ-området vara ett
sätt att synliggöra och lära kring dessa frågor. Det finns också möjlighet till
certifiering inom området. Ett annat exempel är att ha en stående punkt på
arbetsplatsträffarna för att hålla en öppen och levande diskussion kring
värdegrundsfrågor i allmänhet och HBTQ-frågor i synnerhet. Allt för att nå
framgång i att skapa ett tillåtande och främjande arbetsklimat där alla har rätt att bli
behandlade på lika villkor.
Genom att koppla HBTQ-frågorna till Plan för lika rättigheter och möjligheter
kommer även det som beslutas att kontinuerligt följas upp. Planen upprättas
nämligen för en treårsperiod men följs upp och utvärderas varje år.
Förslag och yrkanden
Kommunalstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: HBTQ-frågorna ska inrymmas i den redan
befintliga Plan för lika rättigheter och möjligheter utan att en särskild HBTQ-policy
skapas.
Motionen anses därmed besvarad.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Falco Güldenpfennig:s 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 Falco Güldenpfennig:s yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin
Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD) och Morgan Hjalmarsson
(L).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
HBTQ-frågorna ska inrymmas i den redan befintliga Plan för lika rättigheter och
möjligheter utan att en särskild HBTQ-policy skapas.
Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig
(KD) till förmån för Falco Güldenpfennig:s yrkande.
§ 535
2014/KS0441 023
Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V); HBTQcertifiera Borås
Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2014-11-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
Att utbilda i frågor inom HBTQ-området kan ske på olika sätt men i dagsläget är det
endast känt att Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter, RFSL genomför HBT-certifiering.
Enligt information på RFSL´s hemsida är ett certifikat giltigt i tre år. Därefter görs en
så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.
Grundutbildningen omfattar 2,5 dagar och samtliga anställda ska omfattas. Möjlighet
finns att välja certifiering av vissa utvalda verksamheter eller enheter men samtliga
anställda inom de grupper som väljs ut ska omfattas av utbildningen. Beräknad
tidsåtgång är 6-8 månader.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får 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.
Motionen anses därmed besvarad.
§ 536
2014/KS0177 026
Hälsoundersökning av all personal i Borås Stad
Kommunstyrelsen i Borås Stad har fått i uppdrag att under 2013 utreda
möjligheterna att göra en hälsoundersökning av all personal.
Hälsokontroll för alla medarbetare innebär stora kostnader för arbetsgivare med
ifrågasatt nyttoeffekt. Alla åtgärder måste granskas kritiskt och bedömas så att nyttan
står i rimlig proportion till kostnaderna. Insatser som visats sig göra stor nytta måste
prioriteras framför ingrepp som är av osäkert värde. En grundläggande fråga i allt
hälsoarbete är att skilja på individens ansvar för sin hälsa och arbetsgivarens ansvar
för hälsan på arbetsplatsen. Medicinska hälsokontroller är kostsamma och ger ett
smalt perspektiv på medarbetarens aktuella hälsa. En enkät där medarbetaren själv
skattar sin hälsa och där de sammantagna resultaten analyseras ger en bättre överblick
och skapar möjligheter att välja hälsostrategi efter behov på arbetsplatsen. För vissa
grupper kan detta innebära medicinsk hälsokontroll och för andra kanske endast ett
samtal. Detta arbetssätt är att rekommendera eftersom det är kostnadseffektivt, ger
en överblick över hälsoläget samt skapar möjligheter att öka hälsan och minska
sjukfrånvaron på sikt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Allmän hälsoscreening för Borås Stads anställda skall inte införas.

§ 537
2015/KS0423 023
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av
socialtjänsten
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra
och öka Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
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I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur
socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet
genomfört en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system
som bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har
förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera
nya socialsekreterare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
§ 538
2014/KS0527 005
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson
(FP); Om fritt trådlöst nätverk i centrum
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 lämnat motion om fritt trådlöst
nätverk i centrum.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige ”Uppmana BoråsBorås genom Borås
Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de
centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner.”.
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst
nätverk i centrum.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda
de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst
nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom
beslutar att följande tillägg görs i beslutsmeningens första stycke:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ”under första halvåret 2016” utreda de legala,
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i
Borås centrum.
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Motionen är därmed besvarad.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad.
§ 539
2014/KS0429 733
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Om att förbättra villkoren i
daglig verksamhet
Ida Legnemark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer
med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna
med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för
den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att
dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning
för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och
privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda avgränsning och förmåner till målgrupperna.
Ida Legnemark (V), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras
besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till
målgrupperna.
Motionen förklaras besvarad.
§ 540
2015/KS0661 734
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Angående beslut om flytt. (Kommunfullmäktiges ordförande har besvarat brevet).
(2015/KS0661 734)

§ 541
2013/KS0415 100
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås nedanstående att-satser:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter
Motionen har varit remitterad till alla nämnder och bolag. Flera av remissinstanserna
har tillstyrkt en av att-satserna men avstyrkt den andra. Åtta har avstått från att yttra
sig.
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Kommunstyrelsen anser att det i dag finns ett annat förhållningssätt till kvalitets- och
verksamhetsutveckling än när kontrakten infördes. Det finns ett mer och tydligare
uttalat brukar/kundfokus i Kvalitetspolicyn. Det finns också ett mer systematiskt
kvalitetsarbete för t ex förskola, skola och äldreomsorg än vad som funnits tidigare.
From januari 2014 finns också en gemensam synpunktsfunktion, som ger en
möjlighet till förbättringar utifrån brukarnas/kundernas/boråsarnas synpunkter.
Detta gör att det idag finns en helt annan systematik för att arbeta med dessa frågor
än tidigare. Det gör det också möjligt att informera brukarna/kunderna/boråsarna
om innehåll och kvalitet. From 2014 har kommunfullmäktige också antagit principer
för medborgardialog, vilket ger nya möjligheter till dialog mellan medborgare och
politiker.
När det gäller att klargöra brukarnas/kundernas rättigheter och vilka krav offentliga
tjänster och service ska leva upp till, så delar Kommunstyrelsen motionärens
synpunkter om vikten av detta, men anser att det bör ske i en bättre och tydligare
information, både generell och i det individuella mötet.
Medborgarkontrakten fanns till och med 2011 men under de senare åren användes
de, och följdes upp, mer eller mindre aktivt i de olika verksamheterna och det är idag
omöjligt att göra en utvärdering så långt efteråt. Det finns ingen tillräckligt bra
statistik för att kunna uttala sig om varken efterlevnad eller synpunkter och klagomål.
Kommunstyrelsen anser därför att detta inte är möjlig att genomföra på ett tillräckligt
bra sätt för att kunna göra de analyser som efterfrågas.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 542
2015/KS0622 005
Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna
myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för
myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över
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vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning
av sociala medier. En förvaltning som håller ihop är utredningens slutbetänkande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad är i huvudsak positiv till departementets förslag dock med följande
kommentarer och synpunkter.
Då vi efterlyser en starkare central styrning i e-förvaltningsfrågorna anser vi att
rekommendationen i avsnitt 2.3.1. Digitala tjänster som förstahandsval, på sikt likt
anslutningen till Mina meddelanden övergår till ett skallkrav. Det skulle innebära en
större likställighet mellan kommunerna.
Om Mina meddelanden i framtiden skall vara den primära kommunikationskanalen
till medborgarna efter att tjänsten blivit obligatorisk, så bör även informationsflödet
från framtidens e-tjänster helt förmedlas via denna kanal, varpå integration till
kommunernas e-tjänstplattformar bör kravställas centralt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna upprättat remissyttrande från Borås Stad. Svaret översändes till
Näringsdepartementet.
§ 543
2015/KS0295 773
Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för personer som
injicerar droger
Västra Götalandsregionen har i sina mål och inriktningar för perioden 2015-2017
angivit att en viktig process för att nå målet att personer med missbruk ska få adekvat
hjälp är att utveckla sprututbytesprogram i samverkan med kommunerna. Enligt de
föreskrifter som reglerar verksamheten är en förutsättning för att starta ett
sprututbyte att både landsting och den kommun dit verksamheten skall lokaliseras
är överens om att starta ett program. I Västra Götaland finns ännu inte någon sådan
överenskommelse. Däremot bedrivs program sedan flera år i bl.a. Stockholm,
Malmö, Helsingborg och Kalmar. Borås Stad har fått en förfrågan om att delta i och
genomföra en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans med Västra
Götalandsregionen. Målsättningen med förstudien är att ge en översikt av föroch nackdelar med ett sprututbyte och redovisa evidensläget för programmens
effekter. Förstudien planeras pågå januari 2016- maj 2016, då ett förslag ska
presenteras. Förutom Borås har Trollhättan, Mölndal och Skövde fått förfrågan om
deltagande. Västra Götalandsregionen står för utredningsarbetet. Borås Stad ska utse
en kontaktperson
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans med Västra
Götalandsregionen.
Sociala omsorgsnämnden utser Borås Stads kontaktperson.
Förstudien ska redovisas till Sociala omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen.
§ 544
2015/KS0513 256
Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2016
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje
kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter,
småhus efter den årliga förändringen i SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2015 bygger på 2012-års
marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av
marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att priserna
räknats upp med 7 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s
fastighetsprisindex för Västsverige. För friköp av tomträtter 2015 inom
fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har följande försäljningspriser
gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 242 600 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 212 300 kronor;
- Viareds sommarstad, 212 300 kronor.
Från 2015 gäller nya marktaxeringsvärden för småhus. Dessa värd en utgår från
nivån två år före, dvs år 2013. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu
att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv 2015 har en prisökning av småhus skett på ca 16 %.
För 2016-årsförsäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda
80 % och för radhus
70 % av 2015-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 16 % jämför
t med 2013 års priser.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendet omterna inom
fritidshusområdena
Bosnäs och Viared föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 278 400 kronor;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 243 600 kronor;
- Viareds sommarstad 223 300 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs med byggrätt 100 kvm motsvarar 80 %
av fastighetstaxeringens riktvärde för normaltomt. För tomträtter inom Bosnäs med
byggrätt om högst 60 kvm och inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av
riktvärdet för normaltomt. Det 16 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom
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Västsverige har även lagts på samtliga fritidshustomter. Exempel på de nya priserna
finns i upprättat PM.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen justerar från 1 januari 2016 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter,
småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter
angivna principer och angivna priser.
§ 545
2015/KS0715 253
Försäljning, del av Slättäng 1:1, Mellanvägen i Sparsör
Del av Borås Stads fastighet Slättäng 1:1 (ca 1600 kvm) berörs av pågående
detaljplanearbete för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl. – Mellanvägen. Förslaget till
detaljplan medger att fyra bostäder i form av två stycken parhus kan uppföras på den
del som köpeavtalet avser.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats som innebär att Mjöbäcks Entreprenad AB
köper berörd del av Slättäng 1:1 för 1 350 000 kronor samt svarar för
förrättningskostnader. Mjöbäcks Entreprenad AB äger övriga delar av den
exploateringsbara marken inom detaljplaneområdet. Avtalet villkoras av att
föreliggande detaljplan vinner laga kraft.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Slättäng 1:1.
§ 546
2015/KS0714 206
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Bordtennis i Dalsjöbadet. (2015/KS0714 206)

§ 547
2014/KS0869 706
Fortsatt finansiering av regional vuxenutbildning
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att garantera en miniminivå för regionalt samordnad vuxenutbildning genom att avsätta 25 kr per kommuninvånare för år 2016. Direktionen skriver
vidare att eventuell tilldelning av statliga medel ska användas i första hand.
Genom avsättningen, som uppgår till cirka 2,7 mnkr, ska en grundnivå för det samlade utbudet av yrkesutbildningar till vuxna inom Boråsregionen kunna säkras.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad garanterar en miniminivå för regionalt samordnad yrkesutbildning för vuxna genom att
avsätta 25 kronor per kommuninvånare för år 2016. Vid eventuell tilldelning av statliga medel
ska dessa användas först.
§ 548
2015/KS0585 291
Uppdrag budget 2015: Utredning av framtida användning av
Särlaskolan
Stadsdelsnämnd Norr har den 24 augusti 2015 godkänt en rapport kring den framtida
användningen av Särlaskolan. Utredningen föreslår att Särlaskolan även fortsättningsvis skall användas till skola. Elevutvecklingen pekar på att den åter kommer att behövas som en renodlad högstadieskola.
I delårsrapporten januari – augusti 2015 som behandlas av Kommunfullmäktige
redovisas detta uppdrag som slutfört.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Frågan om den framtida användningen av Särlaskolan skall hanteras i det budgetuppdrag för
2016 som gäller skolstrukturutredningen som ligger under Kommunstyrelsen samt i det årliga
arbetet med lokalresursplaneringen.
§ 549
2015/KS0647 291
Användning av administrativa lokaler på Bodaskolan 7 – 9
Stadsdelsnämnd Öster har skrivit till Kommunstyrelsen för att påtala att det finns en
uppenbar risk för att Bodaskolans maxkapacitet vad gäller antalet elever är nådd
inom några år.
Den ombyggnad som nu pågår kommer att vara klar inför skolstarten höstterminen
2016. I denna ombyggnad är plan 4 anpassad till administrativa förvaltningslokaler
med ca 100 kontorsarbetsplatser. Om och hur dessa lokaler skall användas till administration utreds som en del i arbetet med omorganisationen.
Det bedömda behovet av ytterligare skollokaler alternativt se över upptagningsområdena bör ingå i det förslag till uppdrag i budget 2016 ”En utredning om
skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram.
Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad skall möte en växande förskolas
behov av lokaler”. Nämnden bör även uppmärksamma behovet i det arbete med
lokalresursplaneringen som tas fram årligen tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Frågan skall hanteras i det budgetuppdrag som gäller skolstrukturutredningen som ligger under
Kommunstyrelsen samt att Stadsdelsnämnd Öster tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden bör
hantera frågan i arbetet med lokalresursplaneringen.
§ 550
2015/KS0632 805
Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Borgstena
Alliansförening ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 900 500 kr för
tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena Borgstena
Allhall byggdes mellan åren 2007-2009. I projektet genomfördes 16 000 ideella
arbetstimmar. Anläggningen är en fullskalig idrottshall med internationella mått och
bygden fick dessutom en hall för gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar
samt ett café och gym. Borås Stad beviljade i samband med byggnationen ett
anläggningslån till hallen om totalt 5 milj. kr.
Under hallens inledningsår har verksamheten utvecklats så positivt att hallen behöver
kompletteras med större förråd och ett större gym.
Föreningen har därför beslutat att undersöka möjligheten att på liknande sätt som
hall en ursprungligen uppfördes bygga till den med drygt 200 kvadratmeter fördelat
på 100 kvadratmeter förråd och 100 kvadratmeter gym. Totalkostnaden är beräknad
till 1801 000 sek exkl. moms. Föreningen ansöker därför om ett anläggningslån om
40 % av totalutgiften inkl. moms vilket innebär max. 900 500 kr.
Kommunstyrelsen ser positivt på föreningens ansökan om att bygga till Allhallen i
Borgstena. Hallens tillkomst är ett bra exempel på den föreningsmedverkan som
kommunen eftersträvar. För en totalkostnad som sannolikt blev lägre än om kommunen ensam varit huvudman har orten Borgstena fått en allaktivitetshall som annars
kanske inte blivit verklighet. Borgstena Alliansförening har också visat att de kan
driva och förvalta anläggningen på ett seriöst sätt. Kommunstyrelsen föreslår därför
Kommunfullmäktige att bevilja Borgstena Alliansförening ett anläggningslån för
tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borgstena Alliansförening beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
900 500 kronor för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena. Bidraget
betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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§ 551
2015/KS0758 107
Fristadbostäder AB:s köp av fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89
Styrelsen för Fristadbostäder AB fattade den 14 september 2015 ett inriktningsbeslut
att förvärva fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 i området Karlsberg i Fristad.
Förvärvet är även föreslaget i den till Kommunstyrelsen inlämnade budgeten för
2016 som styrelsen beslutade om den 26 oktober 2015. Bolaget kalkylerar med att
förvärva fastigheterna för 40 miljoner kronor. I enlighet med bolagsordningen bereds
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Fristadbostäder anser det även strategiskt viktigt att få in ett nyare bestånd till
bolagets sedan tidigare gamla bestånd. Ett förvärv av Karlsberg ger tillsammans med
nybyggnationen på Åsbovägen en välbalanserad åldersstruktur på bolagets
fastighetsbestånd. Utökningen av bostadsbeståndet kan också ske utan att befintlig
personalstyrka behöver utökas.
Fristadbostäders förslag till förvärv ligger i linje med uppdrag enligt ägardirektivet.
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bidra till att främja bostadsförsörjningen, och
aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och
verka i.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolagets bedömning av affärsmässigheten i
projektet är korrekt, och att bolaget gjort nödvändig genomgång av såväl ekonomisk
kalkyl som fastigheternas beskaffenhet.
Föreslagen investering förväntas ge ett högt driftnetto och en nödvändig positiv
resultateffekt på bolagsnivå. Detta stämmer väl med de krav Kommunstyrelsen ställt i
samband med de senaste årens godkännande av Fristadbostäders budget.
Kommunstyrelsen konstaterar att hela investeringen lånefinansieras. Detta försämrar
bolagets bokförda soliditet och gör bolaget mer räntekänsligt. Samtidigt är
marknadsläget gynnsamt för att kunna lånefinansiera sig till låga räntenivåer. Bolagets
stora övervärden i sitt totala fastighetsbestånd gör att en marknadsvärdebaserad
soliditet fortsatt är mycket hög, vilket motiverar att bolaget kan lånefinansiera hela
investeringen.
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har en viktig roll i arbetet med att skapa nya
bostäder i Borås Stad. Föreslagen investering genererar inga nya bostäder, men bidrar
strategiskt till en för bolaget önskvärd storlek och åldersstruktur på beståndet.
Sammantaget motiverar de affärsmässiga skälen till att godkänna investeringen.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om fastighetsförvärven ska fattas av
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fristadbostäder AB: s köp av fastigheterna
Längjum 7:1 och Sik 1:89 godkänns.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Fristadbostäder AB medges ej köpa Längjum 7:1 och
Sik 1:89, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. 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 Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), 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) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fristadbostäder AB: s köp av fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 godkänns.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons
yrkande.
§ 552
2015/KS0299 310
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning
att utreda möjligheten till att förenkla och samordna tillståndsgivningen
för food trucks.
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att utreda möjligheten
att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom kommunens
område.
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Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden samt Miljö- och
konsumentnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks
Uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser för food
trucks inom kommunens område.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
§ 553
2015/KS0455 754
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Kostnader för cellprov
och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska
ingå i försörjningsstödet i Borås Stad
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i
riktlinjer för försörjningsstöd som ”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto.
Lena Palmén (S) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som ”livsföring
i övrigt” mot uppvisande av kvitto.
Motionen bifalls.
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§ 554
2015/KS0691 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att frångå kösystemet till
de fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot
nyanlända elever
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fristående grundskolor ska ges större möjlighet att ta emot
nyanlända flyktingar. Idag får elever till fristående grundskolor endast antas via tre
principer anmälningstid, närhetsprincipen samt syskonförtur. I rubricerad motion
beskrivs svårigheten för nyanlända att antas via anmälningstid (kösystem). Med anledning av nämnd problematik vill motionären att Kommunstyrelsen utreder hur ett
undantag från principen anmälningstid kan utformas, samt vilka resurser som kan
krävas för ett sådant förslag.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-19 beslutades, efter yrkande från
Folkpartiet Liberalerna, att följande skall stå med i budget för 2016: ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever”. Detta uppdrag fångar upp det motionären till denna motion ville åstadkomma.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att motionen förklaras besvarad.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i
Borås Stad kan undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Avslå motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på 12 röster mot 1 förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad .
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i Borås Stad kan
undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever .
Reservation
Mot besluten reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 555
2015/KS0750 055
Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2016
Ett förslag till timersättningen till privata utförare inom hemtjänstvalet för 2016 har
fatställts. Ersättningarna för 2016 har till stor del beräknats på samma sätt som för
2015.
Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser
ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren åtar sig att enbart
utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar
både omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på att serviceinsatser
förutsätts utföras under dagtid på vardagar, varför inget tillägg för obekväm arbetstid
behöver betalas ut för dessa insatser, och dels på att det inte ingår någon
kompensation för dold moms i ersättningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S)
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag .
En avsättning om 150 000 kronor görs för engångsutbetalning till externa utförare för att möta
ökade utbildnings- och abonnemangskostnader kopplade till nytt IT-system.
§ 556
2013/KS0738 105
Revidering av Internationell policy för Borås Stad
Ett förslag till reviderad Internationell policy har varit ute på remiss hos nämnder
och bolagsstyrelser. Av 21 inkomna remissvar har samtliga tillstyrkt förslaget till
internationell policy.
En tredjedel av remissinstanserna påtalar vikten av riktlinjer och
uppföljningsdokumentation till policyn. Som underlag till beslutet bifogas därför en
beskrivning av det praktiska internationella arbetet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Internationell policy antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Policyn ska revideras senast 2018.
§ 557
2015/KS0395 403
Miljörapport Tertial 2 2015
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med tertialredovisningen har nämnder och bolag gjort en
miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder.
Förvaltningarnas och bolagens insända miljömålsuppföljningar och goda exempel
från miljöarbetet redovisas i ett sammandrag
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Tertial 2 2015 till
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Rapporten läggs till handlingarna.
§ 558
2014/KS0529 312
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Monica HermanssonFriedman (M);Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda
möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan
Asklanda och Skalle badplats.
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§ 559
2014/KS0089 214
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Viared Elden 1 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett verksamhetsområde där
fordonsservice, hotell, industri, verksamheter och tekniska anläggningar
tillåts. Befintlig uppställningsplats för lastbilar söder om Riksväg 40 planeras att fl
yttas till planområdet då dagens placering är trafikfarlig.
Planområdet är placerat ca 8 km väster om Borås, vid Nabbamotet på Riksväg 40.
Planområdet begränsas av Riksväg 40 i söder och av Elementgatan i öster. I norr och
väster begränsas planområdet av Råddehultsvägens planerade sträckning.
Planområdets totala area är ca 1,9 ha.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
§ 560
2015/KS0398 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl.
Mellanvägen
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder
Planområdet är beläget direkt väster om Sparsörsvägen mitt i Sparsör på
västersluttningen mot Öresjö. Planområdet som omfattar ca 0,6 ha avgränsas i norr
och öster av Sparsörsvägen och Mellanvägen, i väster av Annerovägen och i söder av
bostadsfastigheter
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Planförslaget illustrerar två möjliga
exploateringar, 14 radhus alternativt 4 villor. Utifrån bebyggelsestrukturen i Sparsör
föredrar Kommunstyrelsen att området bebyggs med radhusbebyggelse för att öka
möjligheten till kvarboende på orten.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 561
2015/KS0775 429
Fossilfritt Sverige
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Vår Stad har sedan
länge ett beslut om att denna färdriktning gäller genom den av Kommunfullmäktige
antagna visionen Borås 2025. I den påtalas att Borås i framtiden ”är en stad baserad
på förnybar energi”. I Borås Stads Miljömål sammanfattas inriktningen i rubriken
”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”.
Genom deltagande i regeringens initiativ synliggörs denna ambition utanför vår stad.
Vi uppmuntrar därmed enskilda, företag, organisationer och andra kommuner att
också intensifiera sitt arbete för en hållbar framtid.
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och ställer sig
bakom den citerade deklarationen.
Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som
lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att
säkra välfärden för framtida generationer.
Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. FN:s klimattoppmöte i Paris är den bästa chans världen har att enas om ett
avtal som skapar förutsättningar för att hålla den globala uppvärmningen så långt
under två grader som möjligt.
Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser
fördelarna med att gå före:
• Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar
bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
• Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för
minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi
inför hela världen vår beslut samhet att agera i närtid.
• Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter
att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.
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Målet är att inför klimatmötet i Paris visa ett starkt engagemang och ledarskap från
svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället
möjligt. Så är vi med och så visar vi vägen till en hållbar framtid.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och ställer sig bakom den citerade
deklarationen.
Vid protokollet

Carl Morberg

Justeras

Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 december 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-30, § 533
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M): Om verkliga lönekostnader
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men
innebär ökade kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000 kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n.
14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de
totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation.
Dock är det inte möjligt att via intranätet ta fram kostnad för sin egen lön.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- redovisningen av den totala lönekostnaden lönekostnader ska ske på Borås stads intranät
- motionen är därmed besvarad
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M): Om verkliga lönekostnader
Ärendet
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-09-21 lämnat motion om att redovisa verkliga lönekostnader på lönebeskedet. I motionen föreslås att de ansvariga får i uppdrag
att utreda möjligheterna att ta fram en ny utformning av lönebesked där de
faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar.
Överväganden
För varje anställd betalar arbetsgivaren bruttolön (lön före skatt) till den
anställde, lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar. De sociala
avgifterna består dels av en lagstadgad arbetsgivaravgift som hjälper till att
bekosta samhällets sociala skyddsnät och dels en allmän löneavgift.
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna finns avgifter som avtalats med de
fackliga organisationerna. Det handlar då om avtalsförsäkringar och avtalspensioner. För arbetsgivaren Borås Stad så är personalomkostnadspålägget för
år 2015 beräknat till 39,08 %. För anställde som inte fyllt 26 år vid årets ingång
är avgiften f.n. 21,91 % och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år så är
avgiften 15,81 %.
Motionärerna lämnade år 2002 en motion med motsvarande förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att lämna motionen besvarad. I
svaret på motionen konstaterades då b.la. att ”Kommunstyrelsen anser det
positivt att den anställde är medveten om kommunens totala personalkostnad.
De flesta anställda vet dock troligtvis redan idag att det tillkommer ett antal
kostnader för arbetsgivaren utöver bruttolön”.
Kommunens nuvarande lönesystem skulle kunna hantera en redovisning av
arbetsgivaravgifter på den anställdes lönespecifikation. Men det innebär extra
kostnader. Det handlar dels om en beräknad utvecklingskostnad på 42000
kronor dels en kostnad för överföring av uppgifterna på bankfil på 54 000
kronor. Dessa båda kostnader är engångskostnader. Därutöver tillkommer en
årlig underhållskostnad på f.n. cirka 14 000 kronor som årligen räknas upp med
index. För 2015 är uppräkningen 3,72 procent.

En möjlighet att undvika dessa kostnader men att ändock ge en mer fördjupad
information och redovisning av de totala lönekostnaderna inklusive
lagstadgade arbetsgivaravgifter och kostnader för avtalsförsäkringar är att
istället utnyttja Borås Stads intranät.
Borås Stads intranät, kommunens interna datornät, har genomgått en kraftfull
modernisering och ökad tillgänglighet under hösten 2014. Alla anställda som
har tillgång till en dator, surfplatta eller mobiltelefon har också tillgång till
intranätet.
Intranätet bygger sex huvudrubriker. Under ingången ”anställning” finns b.la.
lön, ersättningar, arbetstid – semester, ledighet, frånvaro – pension och försäkringar m.m. Här skulle med fördel en information kring de totala
lönekostnaderna kunna placeras. Informationen finns då i ett sammanhang
med andra relevanta uppgifter för den anställde. Informationen kan t.ex.
innehålla uppgifter om innehållet i den lagstadgade arbetsgivaravgiften,
avtalsförsäkringar mm, tillsammans med Borås Stads personalkostnadspålägg
och exempel på hur den totala lönekostnaden beräknas. Det kommer dock inte
vara möjligt för den enskilde att ta fram exakt kostnad för sin egen lön.
Bedömning
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men
innebär ökade kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000 kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n.
14 000 kronor. Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad
information om de totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning
på lönespecifikation. Intranätets möjligheter innebär heller inga ökade
kostnader.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
- redovisningen av den totala lönekostnaden lönekostnader ska ske på Borås Stads intranät
- motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Fristadbostäder AB: Förvärv av fastigheter
Vid en samlad bedömning föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
besluta avslå Fristadbostäder AB:s anhållan om att få köpa fastigheterna
Längjum 7:1 och Sik 1:89
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Fristadbostäder AB medges ej köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Fristadbostäder AB: Förvärv av fastigheter
Bakgrund
Styrelsen för Fristadbostäder AB fattade den 14 september 2015 ett inriktningsbeslut att förvärva fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 i området
Karlsberg i Fristad. Förvärvet är även föreslaget i den till Kommunstyrelsen
inlämnade budgeten för 2016 som styrelsen beslutade om den 26 oktober
2015. Bolaget kalkylerar med att förvärva fastigheterna för 40 miljoner kronor.
I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta
ställning.
Bolagets förslag
Bolaget har fått ett erbjudande om övertagande av bostadsområdet Karlsberg
innehållande totalt 47 lägenheter och 1 lokal i de båda fastigheterna Längjum
7:1 och Sik 1:89. Fastigheterna består av totalt 8 bostadsbyggnader och 4
komplementbyggnader. Byggnaderna, tvåplanshus med tegelfasad, är uppförda
1990 och belägna i centrala Fristad. Bostadsarean är totalt 3 431 kvm, och
lokalen vilken är uthyrd till Borås Stad för förskoleverksamhet är 164 kvm.
Standarden på fastigheterna anses enligt externt upprättad marknadsvärdering
vara god, och värdet bedöms till 42 miljoner kronor vilket motsvarar cirka
11 700 kronor per kvm. Bolaget kalkylerar med att fastigheterna ger en
direktavkastning på 6,1 % under åren 2016-2020, och att bolagets resultat efter
finansiella poster i genomsnitt under samma tidsperiod förstärks med 600 tkr
årligen.
Bolaget har på affärsmässiga grunder beslutat att gå vidare med förvärvet.
Bolaget bedömer att affären stärker bolagets resultat i enlighet med ägarens
krav. Kalkylen visar på ett bra kassaflöde och ett högt driftnetto, d v s ett högt
rörelseresultat före kapitalkostnader.
Fristadbostäder anser det även strategiskt viktigt att få in ett nyare bestånd till
bolagets sedan tidigare gamla bestånd. Ett förvärv av Karlsberg ger tillsammans med nybyggnationen på Åsbovägen en välbalanserad åldersstruktur
på bolagets fastighetsbestånd. Utökningen av bostadsbeståndet kan också ske
utan att befintlig personalstyrka behöver utökas.
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Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bidra till att främja bostadsförsörjningen,
och aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att
bo och verka i.
Fristadbostäder AB är den dominerande aktören på hyresmarknaden i Fristad.
I sin roll som allmännyttigt bostadsföretag gör bolaget insatser för att Fristad
ska vara en attraktiv ort att leva och verka i. Kommunstyrelsen anser att
utvecklingen av Fristad gynnas av flera fastighetsägare med lokalt engagemang
som tillsammans kan skapa attraktiva bostäder och bra boendemiljöer.
Fristad behöver enligt Kommunstyrelsens mening en diversifierad bostadsmarknad där flera olika aktörer kan bidra med olika kompetenser, visioner och
finansiell förmåga. Att Fristadbostäder AB ökar sin marknadsandel i Fristad
utan att tillföra nya bostäder till Fristad kan Kommunstyrelsen inte se någon
fördel med. Om Fristadbostäder AB:s förslag till köp skapade förutsättningar
för nyproduktion av bostäder i Fristad skulle Kommunstyrelsen ha en annan
inställning i frågan.
Vid en samlad bedömning föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
besluta avslå Fristadbostäder AB:s anhållan om att få köpa fastigheterna
Längjum 7:1 och Sik 1:89.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Fristadbostäder AB medges ej köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
KOMMUNSTYRELSEN

