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Tid och plats
Kl 14.02–15.27
Omfattning
§ 222–262
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Yvonne Persson (S)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Anna Svalander (FP)

ordförande
förste vice ordförande

tjg för Kjell Classon (S)
tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Tom Andersson (MP)
tjg för Morgan Hjalmarsson (FP)

Ersättare
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Hans Gustavsson (KD)
Johan Österlund (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Pelle Pellby
Martin Jakobsson
Dan Persson
Oscar Kamperin
Evelina Pirs
Erik Bergman
Charlotte Beijer
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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controller
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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.
§ 222
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Lena Palmén (S) med Kerstin
Hermansson (C) som ersättare.
§ 223
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.34–15.15 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 224
2013/KS0304 109
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Initiativärende: Gör mer för de som tigger. (2013/KS0304 109)

§ 225
2015/KS0073 102
Avsägelse, fyllnadsval samt korrigeringar för vissa stiftelser,
föreningar m.m. i Kommunala uppdrag 2015-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58 Borås entledigas från sitt uppdrag som
lekmannarevisor i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås.
Pernilla Rehnberg, Deloitte AB väljs som revisor i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås t.o.m. 2018 års verksamhet.
Pernilla Lihnell, Deloitte AB väljs som revisorssuppleant i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås t.o.m. 2018 års verksamhet.
Harald Jagner, Deloitte AB väljs som revisor och Pernilla Lihnell väljs till revisorssuppleant till
stiftelsen Bostäder för blinda i Borås t.o.m. den 31 december 2018.
Korrigeringar gällande Kommunala uppdrag beslutade i Kommunstyrelsen den 15
december 2014:
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Till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan skall Monika Friedman Hermansson (M) väljas som ledamot
t.o.m. den 31 december 2018.
Till Rångedala Bygdegårdsförening skall Rolf Bergström (C) väljas som ersättare t.o.m. den 31
december 2018.
§ 226
2015/KS0073 102
Avsägelse samt fyllnadsval för Coompanion Sjuhärad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Anders Bourghardt (FP), Rogsholmsvägen 42, 515 32 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Styrelsen för Coompanion Sjuhärad.
Susanne Karlander (FP), Storegårdsgatan 14, 507 52 Borås väljs som ledamot i Styrelsen för
Coompanion Sjuhärad.
§ 227
2015/KS0375 042
Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunfullmäktige 2015
Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på
11 350 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 228
2015/KS0374 042
Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas överskrida den tilldelade
ramen på 70 844 000 kronor med 2 800 000 kronor, till följd av kostnader för den
nya IT-plattformen som ej är budgeterade utan centralt öronmärkta.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas under året
överskrida den tilldelade ramen på 102 250 000 kronor med 1 000 000 kronor,
avseende avgiften till Navet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
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§ 229
2015/KS0206 001
Uppdragsdirektiv för översyn av den politiska organisationen
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 tillsätter en politisk styrgrupp för översynen. Styrgruppen ges 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.
Utifrån den politiska styrgruppens principiella ställningstaganden och grundstruktur
för förvaltningsorganisationen ges kommunchefen rätt i övrigt utforma och fastställa
förvaltningsorganisationen. Gränsdragningsfrågor som berör två eller flera nämnder
ska dock behandlas i den politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppens förslag ska lämnas på remiss till berörda nämnder, bolag
och de politiska partierna i Kommunfullmäktige för att därefter behandlas i
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fastställa uppdragsdirektivet.
§ 230
2015/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m. oktober
månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar föreslå
Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till handlingarna, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
§ 231
2015/KS0408 101
Redovisning av inkomna E-petitioner t o m april 2015
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat införa e-petitioner i Borås
Stad. Fullmäktige har också vid samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden
information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade
epetitioner till och med april månad 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
§ 232
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 9 februari-14 april
2015 (ärendenummer 54, 58, 60-93, 95-146, 148-151 och 153-181/2015).
§ 233
2015/KS0003 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: Den 17 februari 2015,
ärendenummer 1/2015).
§ 234
2015/KS0042 023
Delegationsbeslut; Delegation angående dispens för tillsättande av
tjänst med lägre sysselsättningsgrad än heltid
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: Den 2 april 2015,
ärendenummer 1-7/2015).
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§ 235
2014/KS0559 750
Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden
rörande våld
Socialstyrelsen genomförde 2012-2013 en tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Borås Stad ingick som en av 60 slumpmässigt utvalda kommuner. I sin sammanfattande bedömning konstaterar Socialstyrelsen att Borås stads samtliga fem nämnder i sitt arbete med våld i nära relationer
har ett aktivt arbete och inom flera områden kommit långt. Det skiljer sig dock åt i
varierande grad mellan nämnderna.
Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att det finns flera brister. Bland annat är det en
brist att individuellt anpassade åtgärder erbjuds som serviceinsatser. Vidare konstateras att det finns fler förbättringsområden.
Stadsdelsnämnd Väster redovisar förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld. Förslaget omfattar bl.a. att en kommungemensam
relationsvåldsenhet skapas inom arbetslivsförvaltningen.
Förslaget har remitterats till övriga stadsdelsnämnder, Arbetslivsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden. Nämnderna har tillstyrkt
förslaget samtidigt som remissvaren har beaktats i förslaget.
Förslaget om en kommungemensam relationsvåldsenhet innebär att Borås Stad får
ett tydligt ansvar i organisationen när det gäller att utreda, fatta beslut, och följa upp
ärenden som rör våldsutsatta vuxna något som idag saknas.
I förslaget ges arbetslivsförvaltningen ansvaret för handläggning vad gäller personer
över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom uppdraget att
samordna insatser internt och externt (se 3 kap 8-11 § SOSFS 2014:4) på operativ
nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda ärenden inte
hamnar mellan olika ansvarsområden.
Stadsdelsförvaltning Väster kommer dock att ha ett fortsatt samordningsansvar för
övergripande IFOfrågor tillsammans med ett fortsatt strategiskt ansvar för utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anne Rapinoja (V) i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
En kommungemensam relationsvåldsenhet skapas inom Arbetslivsförvaltningen.
Borås Stad medverkar till fortsatt finansiering av Kvinnojourens verksamhet genom föreningsbidrag
för den del av verksamheten som inte utgör socialtjänst.
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Sociala omsorgsförvaltningen tillförskaffar resurser för skyddade boenden och initierar samverkan
med bostadsbolagen i Borås kring tillfälliga boendekontrakt/förtur för målgruppen våldsutsatta.
Borås Stad föreslår Sjuhärads Kommunalförbund att genom avtal reglera en finansiering av Utväg
Södra Älvsborgs verksamhet som möjliggör att verksamheten gör de omställningar som krävs för att
kunna utföra socialtjänstinsatser.
500 000 kronor finansierar verksamheten under 2015 och belastar Arbetslivsnämndens ram.
Finansiering därefter prövas i samband med 2016 års budget.
§ 236
2015/KS0256 100 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Årlig redovisning av Stadskansliets inkomna synpunkter 2014.
(2015/KS0256 100)

b)

En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. (2014/KS0885 106)

c)

Förfrågan om samarbete med den nationella samordnaren för den
sociala barn- och ungdomsvården. (2015/KS0323 701)

d)

Inbjudan till Lupp 2015. (2015/KS0141 106)

e)

Riksfärdtjänst. (2015/KS0369 736)

§ 237
2014/KS0405 609
Borås Stads Ungdomspolitiska program
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos
nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet,
ungdomsrådet och externa aktörer. Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag
på ”Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin helhet, men ett antal kommentarer har lyfts
fram. Flera av dem har beaktats och tagits tillvara.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska programmet är att programmet
är mer övergripande. Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är sektorsövergripande och
belyser ungas liv utifrån utbildning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur
samt delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och samverkan inom alla
delar för att visionen om gemensamt ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och
bolag.
Programmet ska revideras senast 2018.
Handlingsplanen antas gälla för berörda nämnder.
Handlingsplan ska revideras senast 2016.
2015/KS0357 739
§ 238
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 mars 2015
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen
trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.

Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 239
2014/KS0592 739
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP); Stöd
till unga dementa ute i samhället och deras anhöriga
Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 augusti 2014 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att ”Stadsdelsnämnd Öster med sitt övergripande ansvar för vård
och omsorg av äldre dementa får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet
konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i samhället samt föreslå åtgärder för
stöd till dem och deras anhöriga.”
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Öster och Sociala omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om vikten att yngre dementas
behov behöver uppmärksammas och kartläggas men att det är Sociala omsorgsnämnden som har ansvaret för personer under 65 år. Det är därför de som bör
utreda behovet av ytterligare stöd i samarbete med kommungemensam äldreomsorg,
Borås demensteam, och ge förslag på åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast den 30
november 2015.
§ 240
2015/KS0295 773
Dialog om samverkan kring evidensbaserad vård för personer som
injicerar droger
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-02-27 att uppdra till
hälso- och sjukvårdsdirektören att undersöka möjligheterna till fördjupad dialog om
evidensbaserad vård för personer som injicerar droger med i sammanhanget relevanta kommuner i Västra Götaland.
Borås Stad har haft ett möte med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid mötet
informeras om att Trollhättans Stad deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen avvaktar med svar till Västra Götalandsregionen tills förstudien inom Norra
Hälso –och sjukvårdsnämnden genomförts.
Kommunstyrelsen avvaktar ytterligare information från Västra Götalandsregionen.
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§ 241
2015/KS0328 253
Försäljning av fastigheten Hindared 1:9 i Tämta
Borås Stad äger, med hälften vardera, fastigheten Hindared 1:9 ihop med en privat
fastighetsägare. Ägarförhållandena, det geografiska läget och att Borås Stad inte äger
någon mark i närheten motiverar en försäljning. Köparna äger fastigheten bredvid.
Skogsavdelningen har gjort en okulär uppskattning av virkesvolymen och bedömer
värdet till cirka 200 000 kronor. Fastigheten har en totalareal på 23 378 m². Köpeavtal har upprättats där Borås Stad och den private hälftenägaren säljer fastigheten
Hindared 1:9 för 200 000 kronor. Betalning och tillträde sker 2015-06-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen och den private hälftenägaren säljer fastigheten Hindared 1:9 till köparna för 200 000
kronor enligt träffat avtal.
§ 242
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-04-30.
(2015/KS0008 049)

b)

Tolkförmedling Väst: Reviderad budget och verksamhetsplan 2015-2017
(2015/KS0227 135)

§ 243
2015/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 30 april 2015
(ärendenummer 3/2015).
§ 244
2014/KS0820 736
Regler för färdtjänst
Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst justeras enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns.
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§ 245
2014/KS0741 759
Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program mot
hemlöshet
Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22 augusti
2013. Av programmet framgår att Sociala omsorgsnämnden årligen ska kartlägga
hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag
på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden genomförde en kartläggning av hemlöshet i september
2013. Någon analys gjordes inte då programmet var helt nytt.
Under första veckan av september 2014 genomfördes den årliga kartläggningen.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljning av
Program mot hemlöshet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att godkänna uppföljningen av Program mot hemlöshet och att
fastställa föreslagen revidering av programmet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att återremittera uppföljningen av Program mot hemlöshet till
Sociala omsorgsnämnden som får återkomma med åtgärder enligt det uppdrag som
ålagts nämnden, se bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Stadskansliet.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S:
Ärendet återremitteras till Stadskansliet.
§ 246
2010/KS0771 866
KRO Sjuhärad – Kommunstyrelsen måste bevaka och bevara Borås
goda rykte som skulpturstad
KRO Sjuhärad tillskrev Kommunstyrelsen 2010-10-24 och påtalade vikten av att
bevaka och bevara Borås goda rykte som skulpturstad. KRO anförde bl a att Gatukontoret inte besitter rätt kunskap och inte samråder med Kulturnämnden när ex.
rondeller utsmyckas med skulpturer. Brevet översändes till Tekniska nämnden och
Kulturnämnden för handläggning vars synpunkter kommit in till Kommunstyrelsen.
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Ett förslag till skrivelse har utarbetats. Kommunstyrelsen kan konstatera att
Kulturnämnden har det exklusiva ansvaret ”att i samråd med berörda institutioner
och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader”. Kommunstyrelsen utgår givetvis från att detta åliggande följs av alla inblandade parter när det gäller konstnärlig utsmyckning av staden. Slutligen har dock
Kulturnämnden att ta sitt ansvar genom att formellt besluta om konstnärlig utsmyckning, givetvis inom de ekonomiska ramar som är tillgängliga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Upprättad skrivelse godkänns och skickas till berörda parter.
§ 247
2015/KS0313 107
Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.
Resultatet för år 2014 är -2 198 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till
4 169 000 kronor.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
§ 248
2015/KS0262 007
Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern kontroll 2014 för
de kommunala bolagen
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband
med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år.
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Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen
utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I detta
ärende behandlas den interna kontrollen i bolagen. Nämndernas interna kontroll
behandlas i separat ärende.
Flertalet bolag har nu planer för intern kontroll, och det åligger bolagsledningarna
och styrelserna att följa upp den interna kontrollen årligen med planerna som
utgångpunkt. Lekmannarevisorerna kommer årligen med utgångspunkt från sin riskoch väsentlighetsanalys att granska om den interna kontrollen i bolagen är tillräcklig.
Ovanstående initiala arbete inneburit att flera av bolagen kommit relativt långt i sitt
interna kontrollarbete. 40 % av bolagen har upprättat plan för 2014 och inkommit
med resultatredovisning av denna. 60 % av bolagen har upprättat eller håller på att
upprätta plan men med början först 2015. 13 % (2 st) av bolagen har ännu inte
påbörjat det systematiska interna kontrollarbetet.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll
varierar. Några av bolagen har inte påbörjat arbetet och några har inte upprättat
intern kontrollplan och uppfyller således inte kraven enligt Kommunfullmäktiges
regler. Generellt har bolagen inte kommit lika långt som kommunens nämnder, trots
att nämnder och bolag följer samma regler. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god i de bolag som inkommit med redogörelse
för 2014, med möjligheter till utveckling och förbättring. Det är viktigt att det interna
kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet. Arbetet kan
få ta tid, och att vissa bolag inte upprättat en plan för 2014 kan därför godtas.
Kommunstyrelsen vill dock framhålla vikten av att samtliga bolag under 2015
upprättar en intern kontrollplan och även i övrigt uppfyller Kommunfullmäktiges
regler.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Redovisningen av intern kontroll 2014 för Borås Stads bolag godkänns.
Redovisningen av intern kontrollplan 2015 för Borås Stads bolag godkänns, med tillägg att
samtliga bolag under året ska upprätta en intern kontrollplan för 2015.
§ 249
2015/KS0400 135
Avgiftsförordning för Tolkförmedling Väst
För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191) krävs beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.
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Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade den 17 april 2015 att rekommendera
kommunalförbundets medlemmars fullmäktige att fatta beslut om att tillämpa
Avgiftsförordningen för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter enligt Avgiftsförordningen
(1992:191).
§ 250
2015/KS0330 291
Projekteringsframställan för åtgärder av yttre delar av Särlaskolan
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie på byggnadens yttre skal.
I kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen för 2015 –
2017 att det avsatts totalt 16 000 000 kronor för perioden.
Åtgärderna planeras att utföras etappvis under 3 år och planeras i nära samarbete
med Stadsdelsförvaltningen Väster för att minimera störningar i verksamheten.
Ingen evakuering till ersättningslokaler görs.
Stadsdelsnämnd Väster tillstyrkte Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för yttre åtgärder vid sitt sammanträde den 29 april 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för åtgärder av yttre delar av Särlaskolan.
§ 251
2014/KS0860 007
Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av intern kontroll 2014
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2014 samt planer för intern kontroll 2015
inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande
ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret
för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler
och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden.
Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter
rapporteras till Kommunstyrelsen.
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Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen,
tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Samtliga nämnder har
redovisat uppföljning av 2014 års plan samt riskanalys och plan för 2015 i samband
med årsredovisningen.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och
bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De
avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal
har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras
på en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2015 års planer uppmärksammas att nämnderna har en övervikt mot de ekonomiska riskerna jämfört
med andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2016 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att
särskilt beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i
riskanalysen för 2016. De risker som nämnden sedan bedömer har hög sannolikhet
att de inträffar samt får stora konsekvenser om de inträffar ska sedan kontrolleras
under 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna redovisning av intern kontroll 2014.
Godkänna Intern kontrollplan 2015.
Nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i
riskanalysen för 2016, samt i de fall som är nödvändiga utifrån riskbedömningen också kontrollera
riskerna.
§ 252
2015/KS0448 710
Initiativärende: Ta ställning för vårdnadsbidraget!
Falco Güldenpfennig (KD) har i ett initiativärende till Kommunstyrelsen
föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: senast den 30 juni 2015 skicka ett
remissvar till Socialdepartementet där det tydligt framgår att Borås Stad
motsätter sig Ds 2015:19 med ovanstående motivering, se bilaga.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar avslag på Falco Güldenpfennig:s
yrkande.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palmens avslagsyrkande 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 Lena
Palméns avslagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Falco Güldenpfennig:s yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Anna Svalander (FP),
Mohamed Farah (FP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S),
Yvonne Persson (S) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Initiativärendet avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD), Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Patric Silfverklinga (SD) till förmån för
Falco Güldenpfennig:s yrkande.
§ 253
2015/KS0255 530
Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen Regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna
samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och
stämmas av en gång per år.
Ett förslag till skrivelse har utarbetats. Målen för kollektivtrafiken utgår från
kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå i riktning mot Visionen om Det Goda
Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en
treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken och anpassning
av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen
innehåller därför också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet återremitteras till Stadskansliet.
§ 254
2015/KS0386 252
Förvärv av fastigheten Viared 8:12 på Viared Östra
Fastigheten Viared 8:12 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och
intill Viaredsmotet. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en tomtareal på 3
000 m². Fastigheten är belägen inom det område där detaljplanearbete pågår i syfte
att utöka verksamhetsområdet i anslutning till riksväg 27. Efter värdering och förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad förvärvar
fastigheten för 1 875 000 kr. Byggnaderna på fastigheten kommer att rivas av kommunen och kostnaden för rivningen bedöms till ca 150 000 - 175 000 kronor.
Tillträde och betalning sker den 1 juni 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Viared 8:12 för 1 875 000 kronor samt att kostnaden för rivning av
byggnaderna får belasta markförvärvskontot.
§ 255
2015/KS0381 252
Förvärv av fastigheten Viared 16:42 mellan Bosjön och Viareds
flygplats
Mellan Bosjön och Viareds flygplats ligger en obebyggd skogsfastighet om cirka 34
hektar med ett virkesförråd på cirka 5.170 m3sk. Kommunen äger i huvudsak all
mark som gränsar till ovanstående fastighet. Förvärvet ger kommunen ett mer
sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida exploatering av ett
växande och hållbart Borås. Området har tidigare utpekats som ett möjligt framtida
verksamhetsområde. Förvärvet bidrar också till en effektivare skogsskötsel. 2009
förvärvade kommunen grannfastigheten Viared 16:43 av samma anledning som ovan.
Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden att förvärva fastigheten
Viared 16:42 till en köpeskilling om 4 000 000 kronor. Tillträde och betalning sker
senast två veckor efter att beslut tagits i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Viared 16:42 för 4 000 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.
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§ 256
2014/KS0275 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hulta, Brakteaten 2, 3
och 5
Stadsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av ett växthus, i anslutning till
befintlig handelsträdgård. Vidare är syftet att göra planen mer flexibel för eventuella
framtida verksamheter.
Planområdet är beläget i den västra delen av stadsdelen Hulta, norr om Trandaredsgatan och omfattar ca 6100 m2.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 257
2015/KS0371 214
Yttrande över planbesked för Pallas 1
Detaljplanen för Pallas har efter Länsstyrelsens överprövan vunnit laga kraft.
Anledningen till att Länsstyrelsen överprövade detaljplanen var att bullerstörningarna
för bostäderna i höghuset var för höga och att sättet att lösa bullerproblematiken inte
ansågs förenlig med gällande praxis. Bostadsändamålet i höghuset togs bort som ett
led i detta. Exploatören har nu lämnat in en ny begäran om planbesked för att tillåta
bostadsändamål i höghuset. Kommunstyrelsen anser att bostäder är lämpliga även i
höghuset och att detta är värt att pröva i och med de nya bullerriktvärden som införs
1 juni 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
§ 258
2014/KS0468 214
Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 4:2 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom området. Detaljplanen
innebär att en förskola med sex avdelningar kan byggas väster om Dammgatan. Det
är även möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder
eller vårdboende.
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Planområdet är ca 18.500 m2, varav förskoletomten är ca 8.300 m2. Det är beläget
väster om Dammgatan. Borås Stad äger all mark inom området.
Planområdet är sedan tidigare planlagt och omfattas av detaljplan P982, laga kraft
2000-03-03. På det aktuella området anger planen Natur.
Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i Brämhult. Kommunstyrelsen är
mycket positiv till att detta planarbete har prioriterats för att kunna få fram förskolan
så snabbt som möjligt.
På plankartan bör bestämmelsen för mark och vegetation ses över för att säkra de
naturvärden som beskrivs i planen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 259
2012/KS0563 214
Antagande av tillägg till detaljplan för Viared 10:1 m fl, Viareds
Sommarstad
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för antagande av Kommunfullmäktige.
Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan är att utöka byggrätten för att
möjliggöra permanentboende i samband med VA-sanering av Viareds Sommarstad.
Tillägget till gällande plan möjliggör att 125 fritidshustomter från 1950-talet får en
utökad byggrätt. Sedan samrådet har planen även ändrats för att ge delar av
planområdet kommunalt huvudmannaskap.
Läs mer om detta i Genomförandebeskrivningen.
Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala Borås. Norr om området
ligger Viaredssjön, öster om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och
söder om området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av avstyckade tomter, arrenderade
tomter och tomträtter.
Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Tillägget till detaljplanen för Viared 10:1 m fl, Viareds Sommarstad, antas.
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§ 260
2015/KS0296 532
Inriktning inför Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan
En PM med inriktning inför de s.k. Sverigeförhandlingarna kring Götalandsbanan
har utarbetats.
Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt. En ny stambana med en centralt
placerad station i Borås skapar möjligheter för tillväxt. Med kortare restider blir Borås
arbetsmarknadsregion del i Göteborgs och Jönköpings arbetsmarknadsregioner. För
att hela resan från dörr till dörr ska bli så enkel som möjligt vill Borås Stad ha en
centralt placerad station som är en integrerad del av staden. Trafikverket utreder
under 2015-2016 den nya järnvägens sträckning Göteborg-Borås. Parallellt med
utredningen har Sverigeförhandlingen i uppdrag att ta fram underlag för medfinansiering för utbyggnaden av järnvägen. Därför har staden valt att ta fram detta
inriktningsdokument som tydligt visar den politiska viljan kring Götalandsbanan.
Med Götalandsbanan får Borås helt nya förutsättningar i och med de snabba
kopplingar till Göteborg, Landvetters flygplats, Jönköping och Stockholm. Detta
skapar tillväxtmöjligheter vilket i sin tur ställer krav på ett ökat bostadsbyggande och
en väl utvecklad infrastruktur som på ett hållbart sätt möjliggör för fler boråsare att
bo, verka och förflytta sig i Borås. Borås strävar efter att förena fortsatt ökad
attraktivitet med en långsiktigt hållbar utveckling. Götalandsbanan är en viktig faktor
i detta.
Ett centralt placerat stationsläge gynnar den totala restiden, från dörr till dörr, för
den regionala pendlingen. Korta bytestider mellan det övriga kollektivtrafiksystemet
och närheten till stadens viktiga målpunkter gör att den totala restiden blir kortare.
För Borås är restiden en viktig faktor. Investeringen i ny järnväg bör ge kortare
restider än vad det idag tar att åka med bil och buss till Göteborg. För Borås är
restidskvoten 0,8 gentemot dagens bilresa ett viktigt mål för att tåget ska kunna
konkurrera med annan trafik.
För att järnvägen ska vara attraktiv behöver kapaciteten på höghastighetsjärnvägen
gynna såväl det regionala som nationella resandet. Därför är det viktigt att utreda
huruvida två spår är tillräckligt eller om det kommer att behövas 4 spår för att klara
det regionala resandet.
Götalandsbanan blir en naturlig del i stadens stadsutveckling. Grundprincipen är att
kommunen ska kunna växa i kollektivtrafikstråken och i stationssamhällena så att så
många som möjligt ska kunna använda Götalandsbanan. Resan med Götalandsbanan
ska påbörjas hemmavid. Därför har Borås Stad valt att sätta upp följande stadsbyggnadsstrategier för hur kommunens utveckling och den nya stambanan ska
komplettera varandra.
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Det här vill Borås!
1.
En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum.
2.

Det är enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen och att nå ut i
kommunen.

3.

Borås betydelse som regionens andra stora och regionalt nav i Sjuhärad stad
växer.

4.

Stationen har viktiga funktioner som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och
mötesplats.

5.

Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör Borås till en attraktiv
pendlingsnod.

6.

Kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod. Staden förtätas utmed
stråken fram till våra centralorter. Fler får god tillgänglighet till stationen när
kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.

7.

Fler väljer ett hållbart resande och de hållbara trafikslagen prioriteras i
stadsrummet.

8.

Attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart
resande.

9.

Investeringen i ny järnväg bör ge kortare restider än vad det idag tar att åka
med bil och buss till Göteborg.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna upprättad skrivelse som inriktning inför det fortsatta arbetet i Sverigeförhandlingen.
§ 261
2011/KS0781 214
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Druvefors, Solrosen 6
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny bebyggelse i form
av två flerbostadshus i 8 våningar med hög arkitektonisk kvalitet, med underliggande
parkeringsgarage i två våningar. Samtidigt ska detaljplanen säkerställa fortsatt
verksamhet i befintlig byggnad och möjliggöra för framtida användning i form av
kontor, centrumändamål samt i västra flygeln även hotell och studentbostäder.
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Planområdet omfattar fastigheten Solrosen 6 och utgörs av knappt 8.000 m2.
Fastigheten planeras att delas i två. För den föreslagna bostadsbebyggelsen bildas en
ny fastighet som omfattar ca 3.600 m2.
En förtätning med bostäder på Druvefors är positivt för stadens utveckling och
stämmer överens med Borås Stads ambitioner om en utvidgning av centrum. I Borås
Stads vision 2025 är en strategi att tredubbla antalet invånare i stadskärnan. Behovet
av fler bostäder i Borås är stort och planförslagets omfattning bör motsvara det centrala läge som fastigheten har. Området lämpar sig väl för förtätning i och med närheten till stadskärnan och goda kommunikationer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget.
§ 262
2015/KS0385 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl.
(Vinkelvägen)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Planen syftar till att möjliggöra en etablering av en ny förskola med upp till 6
avdelningar samt att skapa nya tomter för enbostadshus anpassade till terrängen.
Området ligger i sydöstra Sparsör, öster om riksväg 42 och söder om Paradisvägen.
Planområdet uppgår till ca 7 hektar. Den största delen av planområdet utgörs av
fastigheten Paradis 1:4 som ägs av Borås Stad. Inom planområdet finns också en
mindre del av en privatägd fastighet.
Kommunstyrelsen är positiv till en ny förskola och fler bostäder i Sparsör. Behovet
av en ny förskola i området är stort och behöver lösas omgående. I planhandlingarna
regleras att bygglov för förskolan inte får ges förrän en gång- och cykelväg till området finns.
Säkra gång- och cykelvägar till skolor och förskolor är av stor vikt. Borås Stad för
dialog med Trafikverket för att säkerställa vilka trafiksäkerhethöjande åtgärder som
behöver göras i Sparsör och hur dessa ska finansieras. Det går i dag inte att
säkerställa när dessa åtgärder är genomförda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplanen. Detaljplanens genomförande får inte förutsätta
anläggandet av en gång- och cykelväg.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-05-25

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Lena Palmén (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2015

Göran Björklund
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Kc 7
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Kc7
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2014 avgivna motioner
I kommunallagens 5 kapitel 33 § stadgas att en motion bör beredas så att
fullmäktige kan fatta ett beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I
förevarande redovisning kan konstateras att Borås Stad är mycket dåliga på att
leva upp till den intention som kommunallagen anger.
Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver
effektiviseras och ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i
enlighet med kommunallagens regler, det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det innebär att inneliggande motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket Kommunstyrelsen har för avsikt att göra.
Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och
redovisa hur Kommunstyrelsen kan agera för att effektivisera beredningen av
motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-25, § 245

E4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av
Program mot hemlöshet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- att återremittera uppföljningen av Program mot hemlöshet till Sociala omsorgsnämnden som
får återkomma med åtgärder enligt det uppdrag som ålagts nämnden.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av Program mot
hemlöshet
Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22
augusti 2013. Av programmet framgår att Sociala omsorgsnämnden årligen
ska kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta
effekter och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden genomförde en kartläggning av hemlöshet i
september 2013. Någon analys gjordes inte då programmet var helt nytt.
Kartläggning av hemlöshet i Borås 2013 bifogas som bilaga 1.
Under första veckan av september 2014 genomfördes den årliga kartläggningen. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2014 bifogas som bilaga 2.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljning
av Program mot hemlöshet. Nämnden konstaterade att Härberget Kastanjen
har nyttjats av allt fler akut hemlösa kommuninvånare som tillfällig logi. För
den utsatta målgruppen som har svårast att få bostad har nämnden tydliggjort
behovet av fler bostäder i Lokalförsörjningsplanen. Utslussningslägenheter för
kortare tid finns i form av jourlägenheter. ”Bostad först” har påbörjats enligt
överenskommelse med AB Bostäder och uppföljningar med andra hyresvärdar.
Det vräkningsförebyggande arbetet fungerar enligt modellen med Sociala
omsorgsnämndens samordningsansvar. Uppföljning av Program mot hemlöshet
bifogas som bilaga 3.
Av Sociala omsorgsnämndens uppföljning framgår att utformningen av en
lokal överenskommelse med de idéburna organisationerna har överlämnats till
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Detta stämmer väl överens med Fritidsoch folkhälsonämndens uppdrag 2015 att samarbetet mellan Fritids- och
folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare
vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna. Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man
prövar möjligheterna att som verksamhet räkna administration/samordning i
syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.

E4

Enligt Borås Stads Program mot hemlöshet ska Sociala omsorgsnämnden årligen
kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta
effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Då föreslagen
revidering endast innebär en omfördelning av ansvar mellan Sociala omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden ifrågasätter Kommunstyrelsen
om programmet ska förlängas med fyra år. Vi en förlängning borde en översyn
av hela programmet göras och föreslagna åtgärder beaktas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
- att återremittera uppföljningen av Program mot hemlöshet till Sociala omsorgsnämnden som
får återkomma med åtgärder enligt det uppdrag som ålagts nämnden.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-25, § 252

E 11

Ta ställning för vårdnadsbidraget!
Den rödgröna regeringen har nu lagt förslag för att fullfölja vallöftet om att
minska småbarnsföräldrars möjligheter till valfrihet och möjlighet att själva
kunna besluta om hur man vill ordna barnomsorgen för sina egna barn.
Remissen är en departementspromemoria, Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas, DS 2015:19. 31 kommuner har fått anmodan att svara på remissen.
Övriga kommuner har möjlighet att själva göra spontanremissvar om man
önskar.
Borås Stad hör inte till de kommuner som ombeds att svara. Men vi hävdar att
frågan är av så stor vikt att ett svar där det tydligt framgår att Borås Stad motsätter sig förslaget och värnar barnfamiljernas valfrihet bör lämnas.
I DS-skrivning, 2015:19, skriver regeringen:
Ett jämställt föräldraskap är både en viktig utgångspunkt och en central målsättning för
den ekonomiska familjepolitiken. Möjligheten att försörja sig genom arbete är den faktor som
har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens oberoende och
trygghet.(…) En längre tids uppehåll från förvärvsarbete ökar risken för en sämre karriäroch löneutveckling än för arbetstagare utan längre yrkesavbrott och gör det även svårare att
återgå till tidigare arbetsupp- gifter. Ett huvudansvar för hem- och omsorgsarbetet när barnet
är litet riskerar även att cementeras och är i hög utsträckning förknippat med framtida stort
ansvar för omsorgsarbete och även för deltidsarbete.(…) Det finns behov av att vidta åtgärder
som bidrar till att hemarbetet och omsorgen om ett barn fördelas på ett mer jämställt sätt
mellan föräldrarna. En sådan åtgärd är att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och
därmed bidra till att nå̊ delmål inom jämställdhetspolitiken som ekonomisk självständighet
samt en jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Det är i denna skrivning uppenbart att den rödgröna regeringens familjepolitik
handlar om ekonomi och jämställdhet, inte om barnen.

I maj 2015 var det i Borås 155 barn som hade en förälder som var hemma med
vårdnadsbidrag. För regeringen är tydligen dessa barns omsorg, som ges av
någon av de egna föräldrarna, den primärt viktigaste faktorn för att motverka
jämställdheten mellan föräldrar.
Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa ökad valfrihet för föräldrar som
önskar mer tid med sina små barn. Det är en betydelsefull fråga i vilken
omfattning barn får vårdas av sina föräldrar under sina första levnadsår.
Vårdnadsbidraget gör det möjligt för små barn att få god omsorg av sina
föräldrar och för föräldrarna att ta större hänsyn till barnets behov.
Vårdnadsbidraget ökar familjernas valfrihet och stärker föräldrarnas makt över
sin livssituation.
I ett barnperspektiv måste ALLTID barnens situation komma i första hand.
För oss är det en självklarhet att föräldrar själva ska ha och har kompetens att
kunna besluta om hur omsorgen för de egna barnen skall se ut. Detta oavsett
om vårdnadsbidraget "utnyttjas marginellt" eller i stor omfattning.
Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
-

senast den 30 juni 2015 skicka ett remissvar till Socialdepartementet där
det tydligt framgår att Borås Stad motsätter sig Ds 2015:19 med ovanstående motivering.

För Kristdemokraterna

För Moderata Samlingspartiet

Falco Güldenpfennig

Annette Carlson

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson

