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Tid och plats
18.00–19.39 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 75–96
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V),
Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Annette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Yvonne Persson (S), Raija
Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin
Hermansson (C), Hamid Fard (L), Anna Christensen (M), Pirita Isegran (M), Sten
Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S),
Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia
Andersson (C), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Gun-Britt Persson (S),
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), Urban Svenkvist (M), Björn
Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara
Andersson (S), Per Carlsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Philip Pettersson (SD), Robert Sandberg (S),
Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna
Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Lena Palmén (S)
För Kjell Classon (S)
För Patric Cerny (L)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Hicham El-Horr (V)
För Birgitta Bergman (M)
För Sofia Andersson (V)
För Lotta Preijde (L)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Micael Svensson (S)
För David Hårsmar (C)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Robin Nylén (M)
För Anethe Tolfsson (S)
För Andreas Bäckman (SD)

- Emina Beganovic (S)
- Leif Johansson (S)
- Andreas Cerny (L)
- Leif Grahn (S)
- Tommy Josefsson (V)
- Ismail Bublic (M)
- Pari Mahinpour (V)
- Bengt Wahlgren (L)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Mikael Wickberg (M)
- Eva Axell (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Annacarin Martinsson (M)
- Marie Sandberg (S)
- Thor Öhrn (SD)

För Kjell Hjalmarsson (MP) saknas ersättare.
För Anna Kjellberg (MP) saknas ersättare.
Närvarande ersättare
Wiwi Roswall (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander Andersson (C), Ingela
Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Anders Jonsson (S), Bengt Bohlin (S),
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Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Mohamed Farad (S), Jasem Hardan (V),
och Patrik Hållpås (SD).
Sofia Andersson (V) anländer till sammanträdet kl 18.01 och intar sin plats inför
behandlingen av § 76.
Lena Palmén (S) anländer till sammanträdet kl 18.01 och intar sin plats inför
behandlingen av § 76.
Christina Ramsälv Waldenström (MP) anländer till sammanträdet kl 18.10. Därefter
tjänstgör hon för Kjell Hjalmarsson (MP) inför behandlingen av § 80.
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 19.27.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 75
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Falco
Güldenpfennig (KD) med Raija Leppänen (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 23 mars 2016 kl 16.00

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".
§ 76
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-03-16

B 128

Motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD) och Leif
Häggblom (SD): Åldersbestämning av ensamkommande barn Utrymme för kommunen att agera.
Dnr 2016/KS0308 139
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§ 77
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit som fogas som bilaga till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.
§ 78
2016/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Gabriella Andersson (V), Stenkilsgatan 8, 506 35 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Stadsdelsnämnden Norr.
Lena Wängrot Necander (S), Källebergsgatan 22B, 515 32 Viskafors entledigas från sitt uppdrag
som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
Anne-Maj Långerud (S), Järnvägsgatan 17, 503 32 Borås väljs till nämndeman vid Borås
Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019.
§ 79
2016/KS0305 611
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (L) till Lena Palmén (S): Varför
motarbetar den styrande minoriteten konsekvent en av stadens bästa
skolor?
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 80
2016/KS0094 107
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens
bolag
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 56, sid B 572)
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv behöver ske kontinuerligt, dels som
ett led i en aktiv ägarstyrning, och dels till följd av ändrade externa förutsättningar
såsom lagkrav, rättspraxis och dylikt.
Efter att styrdokumenten beslutats av Kommunfullmäktige, ska de även antas på respektive bolagsstämma.

B 129
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Sammanfattningsvis innebär denna revidering att Borås Elnät AB: s bolagsordning
och ägardirektiv ändras till följd av Högsta förvaltningsdomstolens fastställande att
ellagen har företräde framför kommunallagens självkostnadsprincip.
Till följd av detta ändras även bolagsordning och ägardirektiv för moderbolaget i
stadshuskoncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB korrigerar även i ägardirektivet så att samtliga dotterbolag i koncernen framgår.
Övriga revideringar berör enbart bolagens ägardirektiv. De fem allmännyttiga bostadsbolagen får inskrivet att de ska erbjuda trygghetsboende i enlighet med fullmäktiges uppdrag i budgeten. Ägardirektivet för Borås Stad Textile Fashioncenter AB får
sitt uppdrag och mål reviderat då befintlig lydelse är inaktuell.
Styrdokumenten för Borås Energi och Miljö AB och dotterbolaget Boras Waste Recovery AB revideras i separat ärende vid den planerade översynen av Boras Waste
Recovery AB i samband med Borås Stads omorganisationsarbete.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 68
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Reviderade bolagsordningar i enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB
och Borås Elnät AB, samt reviderade ägardirektiv i enlighet med upprättade förslag
för Borås Stadshus AB, Borås Elnät AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB, AB
Bostäder i Borås AB, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus och
Viskaforshem AB godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar att följande ändring görs i BSTF: s ägardirektiv
avsnitt 3 ”Målet för bolagets verksamhet”, jämfört med Kommunstyrelsens förslag:
”Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
- driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där
verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och
näringsliv, främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse, innovation och företagsutveckling,
både lokalt och regionalt”, se bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar:
Reviderade bolagsordningar i enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB
och Borås Elnät AB, samt reviderade ägardirektiv i enlighet med upprättade förslag för Borås
Stadshus AB, Borås Elnät AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus och Viskaforshem AB godkänns.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag
gällande ägardirektiv för Borås Stad Textile Fashion Center AB och dels till Ulf
Olssons (S) yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
B 130
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Godkänna ägardirektiv för Borås Textile Fashion Center AB enligt Ulf Olssons (S) yrkande.
§ 81
2016/KS0171 253
Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Stormen Viared Västra
(tomt 4-5)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 57, sid B 623)
Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget G 2777 (under namnändring) om
försäljning av ca. 19 000 m2 av fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen på
Viared Västra. På platsen ska Ateljé Margaretha etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 5 130 000
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (3 895 000 kronor).
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 65
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Visionsbolaget G 2777 (under namnändring) godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Visionsbolaget G 2777 (under namnändring) godkänns.
§ 82
2015/KS0571 406
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 58, sid B 630)
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 att fastställa de taxor och avgifter för
2016 som skall beslutas av Kommunfullmäktige. När det gäller taxan för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område omfattades beslutet ett antal taxebilagor.
Tyvärr kom inte taxebilaga 4 med i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag vilket
innebär att Kommunfullmäktige behöver ta ett separat beslut att anta taxebilaga 4
som omfattar Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 73
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxebilaga 4 ingående i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas
att gälla under 2016.
B 131
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Taxebilaga 4 ingående i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas att gälla
under 2016.
§ 83
2016/KS0109 107
Instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 59, sid B 633)
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2015-10-26 att utse ombud och
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2016 års utgång.
Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall
kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor.
Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors
beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäktiges
val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer samt
fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt
antagande av ägardirektiv.
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 52
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor enligt
upprättat förslag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor enligt upprättat förslag.

B 132
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§ 84
2015/KS0206 001
Förslag till ny nämndorganisation
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 60, sid B 635)
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att
genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas
från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen
gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete. Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp för översynen.
Styrgruppen gavs i uppdrag att dels lämna förslag på förändringar i den politiska
organisationen avseende nämnder och bolag dels lämna förslag på principer och
grundstruktur för förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 57
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
-

fastställa nämndorganisation och huvudsakliga verksamhetsområden i enligt
med styrgruppens
förslag att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.
Nämnderna för Förskola-, Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt
Vård- och äldrenämnd tillsätts dock fr.o.m. den 1 september 2016 med
avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31 december 2016
fastställa kost- lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen i enlighet med
styrgruppens förslag
fastställa de särskilda samarbetsuppdragen i enlighet med styrgruppens förslag
fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser i enlighet med
styrgruppens förslag
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse arbetsgrupp för de nya nämnderna i
enlighet med styrgruppens förslag t.o.m. den 31 augusti 2016
utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd,
Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och
äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast i augusti månad
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för utredningsuppdrag avseende
bolagen i enlighet med styrgruppens förslag
fastställa principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen i
enlighet med styrgruppens förslag
uppmana Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om
hand i den nya organisationen
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla den 31 december 2016
att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i stadsdelsnämnder
i särskilt ärende fatta beslut om nya och reviderade reglementen med anledning
av förändringar i nämndorganisation m.m.

Anna Svalander (L) lämnar en anteckning.

B 133
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Kommunfullmäktige
Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson
(C), Falco Güldenpfennig (KD), Ida Legnemark (V), Ulrik Nilsson (M) och Björn
Bergqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
-

fastställa nämndorganisation och huvudsakliga verksamhetsområden i enligt med styrgruppens
förslag att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.
Nämnderna för Förskola-, Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och
äldrenämnd tillsätts dock fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag
t.o.m. den 31 december 2016
fastställa kost- lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen i enlighet med styrgruppens
förslag
fastställa de särskilda samarbetsuppdragen i enlighet med styrgruppens förslag
fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser i enlighet med styrgruppens
förslag
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med
styrgruppens förslag t.o.m. den 31 augusti 2016
utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd,
Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd på Kommunfullmäktiges
möte senast i augusti månad
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för utredningsuppdrag avseende bolagen i enlighet
med styrgruppens förslag
fastställa principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen i enlighet med
styrgruppens förslag
uppmana Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om hand i den
nya organisationen
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla den 31 december 2016
att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i stadsdelsnämnder
i särskilt ärende fatta beslut om nya och reviderade reglementen med anledning av
förändringar i nämndorganisation m.m.

Protokollsanteckning
Morgan Hjalmarsson (L) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 85
2015/KS0657 003
Förslag till nya och reviderade reglementen med anledning av
organisationsöversyn
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 61, sid B 660)
Förslagen till nya och reviderade reglementen med anledning av organisationsöversynen har remitterats till Borås Stads samtliga nämnder och bolag. Därutöver har
de politiska partierna samt de fackliga organisationerna erhållit förslagen för synpunkter.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 58
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa nya reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att gälla från
och med den 1 september 2016;
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vård- och äldrenämnd
Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att
gälla från och med den 1 januari 2017;
Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Gemensamt reglemente
Följande reglemente upphör att gälla den 31 december 2016
Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa nya reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att gälla från och med den 1
september 2016;
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vård- och äldrenämnd
Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att gälla från och med
den 1 januari 2017;
Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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Kulturnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Gemensamt reglemente
Följande reglemente upphör att gälla den 31 december 2016
Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås.
§ 86
2014/KS0425 253
Försäljning av fastigheten Vattnet 4, Viared Norra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 62, sid B 717)
Ett köpeavtal har upprättats med Balder 21 AB om försäljning av fastigheten Vattnet
4. Fastigheten är belägen på Viared Norra. På platsen ska Bilia etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 8 159 200
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (4 778 960 kronor).
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-08, § 35
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.
§ 87
2016/KS0172 253
Försäljning av del av Gässlösa 5:1, Dammsvedjan ”Västra området”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 63, sid B 724)
Borås Stad genomförde under sommaren 2015 en markanvisningstävling för del av
fastigheten Gässlösa 5:1. CA Fastigheter utsågs till vinnare. Det inlämnade förslaget
innebär att bolaget, på det västra området, ska bygga tre punkthus i 8 vån med ca 93
lägenheter fördelade på 2-4 rok. Alla lägenheter ska upplåtas som hyresrätter.
Ett köpeavtal har upprättats mellan Borås Stad och Gröne man Fastighets AB.
Avtalet innebär att Borås Stad säljer ca. 8 000 m2 för 8 430 000 kronor.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 64
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Gröne man Fastighets AB godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Gröne man Fastighets AB godkänns.
§ 88
2016/KS0166 107
AB Sandhultsbostäders nybyggnation på Alingsåsvägen 5 i
Sandared
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 64, sid B 730)
AB Sandhultsbostäder har beslutat uppföra en hyresfastighet på Alingsåsvägen 5 med
15 lägenheter. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet
att ta ställning.
AB Sandhultsbostäder förvärvade i slutet av 2013 aktuell fastighet, Sandared 1:266.
Syftet med köpet var att riva befintlig byggnad och förädla fastigheten genom att
bygga 12-16 trygghetsbostäder.
Kommunfullmäktige godkände fastighetsförvärvet 2013, och Kommunstyrelsen har
vid godkännande av AB Sandhultsbostäders budget för 2015 och 2016 godkänt
bolagets totala limithöjning och investeringsnivå, men samtidigt konstaterat att
investeringsbeslutet ska lyftas till Kommunfullmäktige i separat ärende.
AB Sandhultsbostäder avser uppföra ett passivhus med 15 hyreslägenheter, med
fokus på att skapa en god miljö, låg energiåtgång och låga driftskostnader. Huset
kommer att ha full tillgänglighet enligt förhöjd nivå, med rullstolstillgänglighet och
fem stjärnor i bedömning enligt Bokvämt.
Bolaget kalkylerar med en byggkostnad på cirka 33 miljoner kronor vilket motsvarar
31 000 kr/m2, en hyresnivå på 1 550 kr/m2 och en direktavkastning (driftnetto
dividerat med fastighetens värde) på 4,1 - 4,2 % de första 5 åren. Kalkylen indikerar
ett resultat på 2,2 mnkr ackumulerat under de första 10 åren. Bolaget lånefinansierar
till hela investeringen, och bolagets bokförda soliditet sjunker till följd av
investeringen från 15 % till 13 %.
Som Kommunstyrelsen konstaterade redan vid fastighetsförvärvet 2013 ligger AB
Sandhultsbostäders förslag i linje med bolagets uppdrag att främja bostadsförsörjningen. Behovet av fler lägenheter i kommunen tillgodogörs genom nybyggnationen.
Därför har investerings- och limitnivå godkänts i samband med Kommunstyrelsens
godkännande av bolagets budget 2015 och 2016.
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Kommunstyrelsen konstaterar vid en genomgång av bolagets kalkyl att byggkostnaden är hög och att bolaget efter att kalkylen gjorts beslutat bygga ett passivhus
vilket riskerar att öka byggkostnaden ytterligare. Vidare konstateras att bolaget inte
budgeterar för reparations- och underhållskostnader de första 10 åren, att investeringen lånefinansieras helt med en kalkylränta som är relevant bedömd för en
tioårsperiod men lågt satt för en kalkyl som baseras på en så pass lång avskrivningstakt som 67 år (1,5 %). Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att resultatet
riskerar att försämras betydligt jämfört med bolagets kalkyl.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 74
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
AB Sandhultsbostäders nybyggnation på Alingsåsvägen 5 i Sandared godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
AB Sandhultsbostäders nybyggnation på Alingsåsvägen 5 i Sandared godkänns.
§ 89
2015/KS0225 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola, kvarteret
Norrmalm 1:1, Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 65, sid B 747)
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 januari 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola vid Norrmalm
under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudgeten för 2016 är det avsatt 30 255 000 kr. I anslagframställan är
summan för projektet beräknat till 32 189 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
behöver tillföras av Kommunfullmäktige.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
lokalerna för paviljong Sagavallen två avdelningar vilket innebär en nettoökning med
4 avdelningar.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 70
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan, utöka
investeringsanslaget för Sagavallens förskola från 30 255 000 kronor, till 32 189 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 32 189 000 kronor för nybyggnad av
Sagavallens förskola, kvarteret Norrmalm 1:1, Borås.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Sagavallens förskola från 30 255 000 kronor, till 32 189 000 kronor samt anvisa
Lokalförsörjningsnämnden 32 189 000 kronor för nybyggnad av Sagavallens förskola, kvarteret
Norrmalm 1:1, Borås.

§ 90
2015/KS0268 050
Definition av upphandlande myndigheter och förändring av tidigare
fastställda beloppsgränser för direktupphandling
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 66, sid B 755)
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunens nämnder, var för sig, ska definieras
som egna upphandlande myndigheter och att tidigare fastställda beloppsgränser för
direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var tid gäller
enligt lag.
Det förhållande att varje nämnd kan bedömas utgöra en egen upphandlande
myndighet innebära en förenkling av hanteringen av de direktupphandlingar som
nämnderna genomför. En uppenbar fördel med att det tydliggörs att det finns flera
upphandlande myndigheter inom kommunen är att varje nämnd skulle kunna utgå
från att nämnden har sina egna beloppsgränser att förhålla sig till vid bedömning av
vilka upphandlingsförfaranden som enligt upphandlingslagarna är tillämpliga i en viss
upphandlingssituation. Annorlunda uttryckt skulle nämnderna vid sådana överväganden, upphandlingsrättsligt, inte behöva beakta andra nämnders köp av varor
och tjänster av det slag som man avser att upphandla vilket är fallet om kommunens
nämnder bedöms tillhöra en och samma upphandlande myndighet. Detta skulle bl.a.
medföra att nämndernas utrymme att tillgodose ett upphandlingsbehov genom att
tillämpa ett direktupphandlingsförfarande ökar väsentligt, exempelvis under tiden en
utdraget överprövningsprocess avseende ett förvaltningsöverskridande ramavtal
pågår.
För att nå fördelarna med en större möjlighet för nämnderna att kunna tillgodose
sina behov genom direktupphandling i de situationer det inte är möjligt att avropa
från ett upphandlat kontrakt krävs emellertid också att tidigare beslutade beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som gäller
enligt lag. Detta innebär att de tidigare beslutade gränserna för direktupphandling
inom kommunen, två prisbasbelopp avseende varor respektive tre prisbasbelopp
avseende tjänster, upphävs. De beloppsgränser som gäller enligt lag uppgår idag till
505 800 kr (lagen om offentlig upphandling) och 939 342 kr (lagen om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).
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Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 59
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Definiera kommunens nämnder var för sig som upphandlande myndigheter
Tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de
beloppsgränser som vid var tid gäller enligt lag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Definiera kommunens nämnder var för sig som upphandlande myndigheter.
Tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser
som vid var tid gäller enligt lag.

§ 91
2013/KS0422 315
Ställplats för husbilar i centrala Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 67, sid B 761)
En motion inlämnades av Karl-Gustav Drotz (KD) år 2010 med förslag att Borås
Stad anlägger en ställplats för husbilar. Fullmäktige gav i mars 2012
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna, om möjligt föreslå
lämplig plats, samt om behov finns planlägga densamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört uppdraget, först med en utredning som
förordade Borås Camping (vilken Kommunstyrelsen i remissvar november 2014 inte
tyckte låg centralt nog), därefter i en förvaltningsövergripande projektstudio med
bred scanning av möjliga platser.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom utredningen PM-ställplats för husbilar
Borås - Projektstudio okt/nov 2015 – Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och
har överlämnat utredningen till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ambition finns från Borås Kommuns Parkerings AB och Tekniska förvaltningen att
iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen 2016. Då
ingår även att skylta till ställplatserna samt planering kring marknadsföring.
Borås Kommun Parkerings AB bevakar framtida behov av nya ställplatser i enlighet
med utredningen.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-02-08, § 43
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 92
2016/KS0170 106
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 68, sid B 798)
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.
Kommunfullmäktige föreslås delegera till Kommunstyrelsen att besluta om instruktioner till valda ombud.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 98
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela
mandatperioden Mohamed Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden
Mohamed Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.
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§ 93
2016/KS0124 805
Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 69, sid B 800)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Sparsör AIK
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kronor, för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen.
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få
anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att
bygga en temporär förskola på föreningens område.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningar med föreningen meddelat att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
dessutom den nya konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan
etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen
kan utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att
bygglov medges för etableringen av förskolan. Stadskansliet ha haft kontakt med
Lokalförsörjningsförvaltningen som säger att det finns ett positivt förhandsbesked
om ett tillfälligt 5-årigt bygglov för en förskola. Planen är att paviljongerna skall vara
på plats under juni månad 2016.
Kommunstyrelsen ser positivt på denna ansökan som löser två saker samtidigt; ett
”win-win koncept” där goda viljor samverkar. Kommunstyresen föreslår därför
Kommunfullmäktige att bevilja Sparsör det föreslagna anläggningslånet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 102
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Sparsör AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553
000 kronor, för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av
köksutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S) och Marie Fridén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Sparsör AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
553 000 kronor, för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter
beslutsdatum.
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§ 94
2016/KS0189 042
Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av generellt statsbidrag
med anledning av den rådande flyktingsituationen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 70, sid B 815)
Borås Stad har fått sammanlagt 81,0 miljoner kronor i ett tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader i samband med den rådande flyktingsituationen. Av dess
pengar avser 6,2 miljoner kronor år 2015 och har då bokförts och räknats in i kommunens resultat för 2015.
Återstående tillgängliga medel 74,8 miljoner kronor föreslås att användas till att
tillfälligt förstärka våra verksamheter och får då ses som ett extra utökat ekonomiskt
utrymme utöver de ordinarie ersättningsformer och statsbidrag som finns tillgängliga
för flykting- och invandringshanteringen. De verksamheter som primärt berörs för
kommunen är grund- gymnasie- och vuxenutbildningen.
Vad gäller kommunens hantering av det generella statsbidraget uttalar RKR (Rådet
för kommunal redovisning) att det skall vara helt intäktsfört under 2016. Detta
innebär då att vi sannolikt kommer att få ett redovisningsmässigt överskott i bokslut
2016 och motsvarande underskott under 2017. Hur detta skall hanteras i en
balankravsutredning får vi ta ställning till då. Ett alternativ är att öronmärka
”överskottet” i bokslut 2016.
Kommunstyrelsen är medveten om att det kan finnas andra verksamheter som har
tillkommande kostnader i samband med den stora flyktingtillströmningen. I syfte att
så fort som möjligt ge de stora verksamheterna besked om de extra resurserna har
inte alla verksamheter genomlysts.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 104
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet

2016
15 350 tkr

2017
15 350 tkr

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

23 800 tkr
5 000 tkr

15 300 tkr

I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
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Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att Kommunfullmäktige dessutom beslutar: Kommunstyrelsen kommer under oktober månad
2016 att göra en avstämning på faktiska elevsiffror och är avvikelserna väsentliga kan
det innebära en omfördelning av de tillkommande resurser som avser 2017.
Anna Svalander (L) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag samt bifall till Lena Palméns tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
2016
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 15 350 000 kronor
Utbildningsnämnden
23 800 000 kronor
Kommunstyrelsen
5 000 000 kronor

2017
15 350 000 kronor
15 300 000 kronor

Kommunstyrelsen kommer under oktober månad 2016 att göra en avstämning på faktiska
elevsiffror och är avvikelserna väsentliga kan det innebära en omfördelning av de tillkommande
resurser som avser 2017.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Thor Öhrn (SD) och Philip Pettersson (SD).
§ 95
2015/KS0304 701
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 71, sid B 817)
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram förslag
på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har inte remitterats utan besvaras direkt av Kommunstyrelsen med
motiveringen att den samverkan kring trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete som efterfrågas i motionen redan finns.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en överenskommelse med
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med överenskommelsen är att öka
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.
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I enlighet med budget 2016 kommer Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) att
inrättas på Stadskansliet under året. CKS uppdrag inkluderar bland annat att
motverka organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism
inom kommunen.
Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en
överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på
samverkan mellan kommunen, föreningslivet, ideella organisationer, religiösa
samfund m.fl.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-08, § 30
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Att återremittera ärendet till Stadskansliet för remissrunda enligt förslag
nedan,
Motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden,
Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och
Öster. Även brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
AB Bostäder, privata fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels 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 ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
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Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 34.
Återremittera ärendet till Stadskansliet för remissrunda enligt förslaget nedan,
Motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden,
Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och Öster. Även
brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten, AB Bostäder, privata
fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
§ 96
2016/KS0132 003
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Begränsa användandet av
fyrverkerier
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 72, sid B 822)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att den kommunala ordningsstadgan ses över i syfte att begränsa
användandet av pyrotekniska varor.
Det nu gällande dokumentet, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås
kommun, fastställdes av Kommunfullmäktige den 1995-12-14. Härefter har bestämmelsen om användandet av pyrotekniska varor inte varit föremål för översyn.
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna antogs anser KS
att det finns skäl att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor.
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 53
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst se
över bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Borås kommun vad
avser användandet av pyrotekniska varor.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Annette Carlson (M) och Björn
Bergqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Borås kommun vad avser användandet av pyrotekniska varor.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-03-17

21 (21)

Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Leila Pekkala (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.20

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 mars 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 76 Anmälningsärenden
” MOTION
Åldersbestämning av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att
agera
Borås stad ska enligt planer från länsstyrelsen ta emot 221 ensamkommande
ungdomar under 2016. Det är förenat med höga kostnader att ta emot dessa
ensamkommande. Migrationsverket ersätter med cirka 1900 kr per dygn, men
kostnaden kan bli betydligt högre för kommunen om vi tvingas köpa externa
boenden. Här har andra kommuner tvingats betala upp till 4500 kr per dygn för
platser. Kostnaden för skola täcks inte heller helt av migrationsverket. Ersättningen
gäller dessutom enbart till det år den ensamkommande fyller 21 år. Risken är alltså
att detta blir en stor kostnad för Borås stad
Det är utmärkt att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att införa medicinska
ålderskontroller på de som dyker upp i Sverige och kallar sig ensamkommande
barn.
Danska migrationsverket testade 282 ensamkommande och fann vid ålderstester att
72% var äldre än 18 år. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga är
det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen, ibland
den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och Finland
upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under
18 år eller yngre, inte är det.
Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller ensamkommandes ålder är att
hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som den
sökande uppgett.
Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han
eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.
På grund av diskrepanser i ålder har det visat sig vara förenat med stora problem
att blanda ensamkommande som uppger sig vara 15-16 år med förmodat jämnåriga
i skola och på andra ställen.
Rättschefen på migrationsverket, Fredrik Beijer, slog i en Rättslig kommentar 201509-03 (SR 35/2015) fast att verkets egen registrering av ålder inte har någon
rättsverkan för kommuner, landsting och myndigheter. Denna rättsliga kommentar
bygger på Migrationsöverdomstolens dom
MIG 2014:11. Beijer skriver:
"Det står andra aktörer fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett verkets bedömning,
själva ta ställning till den sökandes uppgivna ålder"
Här har alltså Borås stad en möjlighet att hantera de ensamkommande på ett
betydligt billigare, rättsligt riktigt och mer adekvat sätt genom att Migrationsverket
har öppnat denna möjlighet.
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Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna
Att: Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och
tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder genomföra
en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik.
Björn Qvarnström
Crister Spets
Leif Häggblom
SD-Borås”

B 149

Kommunfullmäktiges protokoll | 17 mars 2016

1

Bilaga till § 77 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till kommunalrådet Lena Palmén 17 mars 2016
Varför motarbetar den styrande miniroteten konsekvent en av stadens bästa
skolor?
I rapporten ”Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Undervisning och resultat” kan vi läsa att
kvaliteten och resultaten på stadens olika skolor är oroande skiftande. År efter år
skiljer några skolor ut sig med låga resultat, något som föreslås lyftas till
”huvudmannanivå” då ingen förbättring sker (rapporten sid 8). Andra skolor har år
efter år väldigt goda resultat. En sådan skola är Internationella Engelska Skolan
(IES) som i år 9 har det höga meritvärden, mycket god överenstämmelse mellan
betyg och nationella prov samt 100 % godkända elever till gymnasiet.
IES har ett starkt söktryck, som skolan gärna vill tillgodose och har ansökt om att
få utöka antalet klasser och att få starta förskoleklass och de lägre åldrarna 1-3 som
skolan inte har idag.
Den styrande minoriteten säger konsekvent nej till alla IES ansökningar och när
Skolinspektionen, trots den styrande minoritetens njugga inställning, ger klartecken
överklagar S, MP, V i Borås även det.
Många föräldrar och elever som inte fått plats på IES är mycket besvikna. De,
precis som jag, undrar varför den styrande minoriteten motarbetar en av
stadens mest framgångsrika skolor?
I andra kommuner, med större framgång på skolområdet, bjuder kommunen in
fristående aktörer att delta i skolplaneringen för staden, varför gör inte Borås det?
Anna Svalander, Liberalerna”
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Bilaga till § 80 Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för
kommunens bolag
Yrkande avseende Ärendet: Revidering av bolagsordningar och
ägardirektiv för kommunens bolag (Nr 56)
Jag föreslår att följande ändring görs i BSTF: s ägardirektiv avsnitt 3 ”Målet för
bolagets verksamhet”, jämfört med Kommunstyrelsens förslag. Efter genomgång
med bolaget har framkommit att nedanstående små justeringar bättre beskriver
bolagets uppgift. Understruken text markerar förändringarna mellan förslagen.
/2016-03-14 Ulf Olsson
Ulf Olssons förslag:
Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
- driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där
verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation
och näringsliv, främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse, innovation och företagsutveckling, både lokalt och regionalt.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter
inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling
främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, skapa
tillväxt, förnyelse och företagsutveckling lokalt och regionalt.
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Bilaga till § 84 Förslag till ny nämndorganisation
Borås 2016-03-17
Protokollsanteckning i ärende nr 60 – Förslag till ny nämndorganisation
Liberalerna i Borås har deltagit i den politiska styrgrupp som tagit fram förslag till
ny nämndorganisation. Vi har under lång tid förordat att facknämnder borde
införas och kommun- och stadsdelsnämnder avskaffas. Liberalerna är på det stora
hela mycket nöjda med att Borås Stad nu organiserar sig i facknämnder.
Vi vill genom denna anteckning till protokollet framföra några av våra synpunkter
som inte blivit tillgodosedda i förslaget till ny nämndorganisation.
-

Förskolan och grundskolan borde organiseras i en nämnd och en
förvaltning. Vi ser fördelar med att stärka kopplingen mellan för- och
grundskola och övergången däremellan, men också för att ha ett
pedagogiskt helhetsgrepp från 0-16 år. Att ha ett helhetsgrepp också för det
pedagogiska arbetet, strategi och den pedagogiska ledningen är en viktig
faktor för framgångsrika skolkommuner.

-

De kommunala bolagen hanteras inte i förslaget på det sätt som vi
föreslaget. Vi förordar att de kommunala bolagen utreds med hjälp av en
extern part. Det bör då utredas vilka bolag som kan omvandlas till
nämnder, vilka små bolag som kan inkorporeras i större och vilka bolag
som kan avvecklas. Den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform
ska organiseras på ett effektivt sätt.

-

I förslaget flyttas upphandlings- och inköpsfrågorna till Kommunstyrelsen.
Vi förordar att de bör ligga kvar inom Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen ska ha ett strategiskt ansvar och dessa frågor är mer av
utförande karaktär.

-

Den dagliga verksamheten bör även fortsatt organiseras inom
Arbetslivsnämnden istället för som i förslaget inom Sociala
omsorgsnämnden. Det ska vara skillnad mellan omsorg och arbete är vår
motivering för ställningstagandet.

För Liberalerna Borås
Morgan Hjalmarsson
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 mars 2016 klockan 19:31:38.

22. Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet! (Nr 71)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
3:e

Ersättare

Ja
X
X

Leif Johansson

X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny

Christina Ramsälv
Waldenström
Leif
Grahn

Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X

Ismail Bublic
X
X
X
X
X
X
Bengt Wahlgren
Nils-Åke Björklund
Mikael Wickberg

Eva Axell

Nej

Avst

22

Kvitt

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
Transport:

Frånv

27

0

1

0
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Pettersson
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Annacarin Martinsson

Marie Sandberg

27

0

1

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

1

0

X
X
X
X
X

Thor Öhrn
X
X
X
X
X
SUMMA:
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34

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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