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Tid och plats
Kl 14.03–15.00
Omfattning
§ 16–32
Närvarande
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Malin Carlsson (S)

förste vice ordförande, mötesordförande
andre vice ordförande

tjg för Ulf Olsson (S)

Ersättare
Mohamed Farah (S)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Lennart Andreasson (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Johan Österlund (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Roger Cardell
Martin Jakobsson
Evelina Pirs
Dan Persson
Ingegerd Eriksson
Carl Morberg
Erik Bergman
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund

kommunchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
budgetchef
finanschef
ekonom
controller
verksamhetssamordningschef
administrativ samordnare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
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praktikant
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 16
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Morgan Hjalmarsson (FP) med Kjell
Classon (S) som ersättare.
§ 17
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.14–14.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 18
2004/KS0908 108 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Synpunkter på handläggning samt begäran om ersättning i
socialtjänstärende. (2004/KS0908 108)

b)

Ackordsuppgörelse avseende Jonab Anläggnings AB under
företagsrekonstruktion. (2014/KS0812 108)

§ 19
2014/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 december 2014
(ärendenummer 16-17/2014).
§ 20
2013/KS0573 610
Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckas; Bildningsgala
I arbetet med handlingsplanen ”Lust att lära- möjlighet att lyckas”, har en arbetsgrupp tagit fram förslag till en särskild ”Bildningsgala”. Arbetsgruppen föreslår att
”Bildningsgalan” blir ett årligt inslag för att synliggöra och sprida det goda arbete
som sker i Borås Stads förskolor och skolor.
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Utmärkelserna består av ett diplom och en summa om 10 000 kronor att användas
för fortsatt utveckling av det goda arbetet i verksamheten i förskolan och skolan.
Utmärkelsen kan enligt förslaget, ges till enskild eller grupp av barn/elever,
pedagoger, förskola/ skola eller grupp/klass eller rektor utifrån fastställda kriterier.
Kommunstyrelsen förutsätter här att finansiering sker inom Stadsdelsnämndernas
befintliga ram.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om en Bildningsgala, men påtalar att
det behövs ett gemensamt, övergripande synsätt i Borås Stad avseende hur goda
insatser ska uppmärksammas, samt vilka utmärkelser som hör hemma var och vid
vilket tillfälle.
Stadskansliet påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för en kommande
inriktning i frågan om olika slag av utmärkelser Bildningsgalan ska därmed ses
som ett första steg i arbetet med att skapa underlag för hur Borås Stad ska uppmärksamma goda insatser för att utveckla och förbättra i verksamheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om en Bildningsgala. Stadsdelsnämnden Norr
ansvarar för samordning och genomförande av Bildningsgalan.
Stadskansliet ansvarar för en övergripande utvärdering i samverkan med stadsdelsförvaltningarna.
§ 21
2014/KS0828 105
Marknadsföringssamarbete Gina Tricot GP 2015
Gina Tricot GP är den största nationella hopptävlingen i Sverige, och arrangörerna
arbetar långsiktigt på att bli den fjärde svenska tävlingen med internationell status.
Vid arrangemanget 11-15 februari 2015 ingår SM-tävlingarna för andra året i rad som
en del av Gina Tricot GP. Vid förra årets evenemang sågs webbsändningarna från
tävlingarna av över 50 000 personer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete kring Gina
Tricot GP 2015 enligt förslag.
§ 22
2014/KS0881 732 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Äldre i akut behov. (2014/KS0881 732)
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b)

Representation i Centrala Pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. (2014/KS0642 103)

c)

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk
ohälsa för år 2015. (2014/KS0871 047)

§ 23

2014/KS0817 600

Kvalitetsrapport Barn och elever med annat modersmål än svenska
2014
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och
skolor. Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen
och andra vartannat år.
I rapporten finns frågeställningar till hjälp i analys och utveckling av verksamheten på
såväl arbetslags- som rektors- och huvudmannanivå.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Stadsdelsnämnden Norr lämnar en första redovisning till Kommunstyrelsen över hur den del av
etableringsersättningen för nyanlända barn, som Arbetslivsnämnden beslutat att överföra till CFL
planeras att användas. Av redovisningen ska det framgå:
-

Syftet med att överföra ersättningen till CFL
Hur arbetet avses att organiseras
Hur det ska följas upp
Tidsplan för arbetet

Redovisningen ska lämnas till Kommunstyrelsen senast 2015- 03-31
De kommande redovisningarna som stadsdelsnämnden lämnar till Arbetslivsnämnden ska även
sändas till Kommunstyrelsen för kännedom.
Stadsdelsnämnderna uppmanas att:
Samverka mellan nämnder och skolor för att lära av varandra och hitta framgångsrika metoder och
arbetssätt för att utveckla arbetet inom de områden som identifierats i kvalitetsrapporten.
Fortsätta att arbeta med de åtgärder som redovisats i uppföljningen av utvärderingen av CFL
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§ 24
2014/KS0844 770
Närvårdssamverkan – förlängning av inriktningsdokument
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och kommunalförbundet har fått i uppdrag
att tillsammans utveckla modellen för närvårdssamverkan samt ta fram ett nytt
förslag på inriktningsdokument för kommande mandatperiod. Nuvarande avtal
behöver förlängas för att säkerställa en fortsatt samverkan tills ett nytt avtal finns.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna förslag till förlängning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2010-2014 att gälla
längst t.o.m. den 31 december 2015.
Att utse Eva Österlund Hjort till Borås Stads representant till det Delregionala politiska
samrådsorganet.
§ 25
2014/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-12-31. (2014/KS0008 049)

b)

Lokalbidrag till pensionärsföreningar i "Kommungemensam träffpunkt föreningshus – anhörigcentral - frivilligcentral" från Fritids- och folkhälsonämnden. (2011/KS0458 293)

§ 26
2014/KS0046 046
Delegationsbeslut; Utdelning av donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 december 2014
(ärendenummer 2/2014).
§ 27
2015/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 oktober 2014
(ärendenummer 2/2014) och den 13 januari 2015 (ärendenummer 1/2015).
§ 28
2015/KS0100 045
Förslag till preliminära koncernbidrag år 2014 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB
samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB har
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strukturella underskott så måste ca 42,6 miljoner kronor styras till dessa från andra
bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga
bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och
preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten
senare förändras.

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

Belopp i
mnkr
-4,5
38,7
45,9
-14,4
8,8
3,7
-15,7
-7,8
54,7

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 42,6 miljoner kronor i
koncernbidrag. Av detta stannar 4,5 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka
främst räntekostnader, och återstående 38,0 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag
till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga
koncernbidrag.
§ 29
2014/KS0849 106
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening ska
Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-01-26

7 (10)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening den 16 april 2015 utses
finanschef Martin Jakobsson med finanssekreterare Carina Andell som ersättare.
§ 30
2014/KS0069 041
Ny taxa för strandskyddsdispens
Kommunstyrelsen föreslår att taxan för strandskyddsdispens förändras. Taxan
föreslås att baseras på gällande prisbasbelopp i stället för som tidigare fasta belopp
per insats. Taxan skall täcka de kostnader som Miljö- och konsumentnämnden har
för att handlägga ärenden för prövning av dispens från strandskyddet och återkallad
ansökan om strandskyddsdispens.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till ny taxa för strandskyddsdispens godkänns att gälla fr.o.m. den 1 mars 2015.
§ 31
2014/KS0766 706
Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015
Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Knappt hälften, 49 %, är livsmedelskostnader och övriga kostnader är i huvudsak personalkostnader. Livsmedelskostnaden följer Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader per månad
enligt Socialstyrelsens meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2015. Åldersgruppen 75 år och äldre används
eftersom flertalet av dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt
boende tillhör gruppen. Den genomsnittliga livsmedelskostnaden för 2015 är
1 745 kronor per månad för åldersgruppen, vilket är en ökning med 2,65 % jämfört
med föregående år. Övriga kostnader har räknats upp med 2,26 %.
Matavgiften är 3 600 kronor per månad när kommunen tillhandahåller samtliga
måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 1,7 %.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-verksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. Konsumentverkets beräkningar av skäliga
kostnader per månad visar att för personer i åldersgruppen 31 – 60 år beräknas den
genomsnittliga livsmedelskostnaden till 2 060 kronor per månad. Jämfört med 2014
är detta en ökning med 3 %.
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Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedelskostnader
tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden.
Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när vårdavgiften har betalats.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning
fastställs att gälla fr. o. m. den 1 februari 2015.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Taxa för mat inom
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning förblir oförändrad under
2015 enligt 2014 års taxa.
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 Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Annette Carlson (M) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att
gälla fr.o.m. den 1 februari 2015.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), se bilaga.
§ 32
2014/KS0708 805
Borås Stads bestämmelser för föreningsbidrag
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att föreningsbidraget förändras genom att
utveckla verksamhetsbidraget till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra
nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget kommer att ingå i det reviderade
verksamhetsbidraget och kommer att upphöra som eget bidrag. Fritids- och folkhälsonämnden föreslår samtidigt att ge ett grundbidrag för samtliga medlemmar
mellan 6–20 år.
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Fritids- och folkhälsonämnden menar att dagens regler kring administratörsbidraget
är gamla och otidsenliga. Det är ett kännbart ekonomiskt avbräck om en förening
inte skulle nå upp till bidraget ett enskilt år. Förslaget att ta bort administratörsbidraget och utöka antalet nivåer i verksamhetsbidraget underlättar administrationen
för föreningarna och den ekonomiska planeringen över tid. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna förändringarna ökar kostnaderna för Föreningsbidraget med ca 0,5 miljoner kronor. Detta är beaktat i budgetförslaget 2015.
Kommunstyrelsen föreslår också att grundbidraget till Ungdomsföreningar uppgår
till 150 kronor för samtliga medlemmar oavsett medlemsavgift (dock lägst 50 kronor
i uttagen medlemsavgift). Höjningen av grundbidraget till 150 kronor/medlem (6-20
år) beräknas kosta ca 600 000 kronor. Höjningen är inte beaktad i budget 2015. Om
budgeten för föreningsbidragsramen totalt överskrids för 2015 kommer detta
underskottet att finansieras genom försämring av kommunens resultat.
Bestämmelserna för bidrag till politiska ungdomsföreningar ändras även. Denna
överenskommelse gäller även kommande mandatperiod.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av Borås Stads bidragsbestämmelser
att gälla från den 1 mars 2015 godkänns.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Annette Carlson (M)
mötesordförande

Morgan Hjalmarsson (FP)
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2015
Göran Björklund
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