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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.
§ 249
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Kjell
Classon (S) som ersättare.
§ 250
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.19-15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 251
2016/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m. oktober
månad 2015 avgivna motioner och interpellationer
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
§ 252
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Liberalerna
Liberalerna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 253
2016/KS0207 005
Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
delegationsärenden
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i första hand delegationsärenden mailas ut, till de berörda
beslutsfattare som ska hantera ärendet, i andra hand skall dessa delegationsärenden
finnas tillgängliga att läsa på en anvisad internetsida, och att förtroendevalda med
personlig kod kan läsa dem.
Delegationsbeslut kan vara av olika karaktär. Delegationsbeslut som omfattas av
sekretess är frekvent förekommande. I dagsläget har Borås Stad ingen godkänd rutin
för hantering av sekretessärenden digitalt. Därför bör de frågeställningar som väcks i
anslutning till motionen prövas och utredas vidare. Detta kan lämpligen ske i
samband med projektet ”Nytt ärendehanteringssystem” som administreras av
Stadskansliet. Detta projekt skall resultera i ett nytt upphandlat ärendehanteringssystem för Borås Stad. Som en naturlig del bör även frågan om hantering av
sekretessärenden hanteras, både avseende delegationsbeslut men också för
sekretessärenden som avgörs i nämnden. Målsättningen är att ett nytt ärendehanteringssystem skall kunna vara infört och i drift omkring den 1 juli 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i motionen samt
möjligheterna att hantera sekretesskyddad information digitalt inom ramen för projektet
”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.
§ 254
2016/KS0386 101
Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade epetitioner till och med april månad 2016.
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Totalt har 49 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 14 st helt eller
delvis bifallna av handläggande nämnd/bolag (48 %) och 15 st är avslagna. Två
stycken samlar underskrifter och 18 är inte avgjorda ännu. Totalt har 950 signaturer
lämnats till stöd för inneliggande e-petitioner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
§ 255
2016/KS0369 042
Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen 2016
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas överskrida den tilldelade
ramen på 76 916 000 kronor med 6 500 000 kronor, till följd av kostnader för den
nya IT -plattformen som ej är budgeterade utan centralt öronmärkta.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas hålla sig inom den
tilldelade ramen på 106 050 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
§ 256
2016/KS0370 042
Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige 2016
Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på
12 000 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
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§ 257
2016/KS0383 007
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns de aktuella uppdragen som har skapats på detta sätt
under perioden 2015-01-15 – 2016-03-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
§ 258
2016/KS0261 023
Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda hur socialsekreteraryrket
kan göras mer attraktivt i Borås Stad
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur
socialsekreteryrket kan göras mer attraktiv i Borås Stad.
Uppdraget har sin bakgrund i en motion från Marie Fridén (M), Vivi Rosvall (M) och
Annette Carlsson (M) om att synliggöra och öka professionaliseringen av socialtjänsten.
Det finns en arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta med att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad. Arbetet bedrivs fortlöpande och tillsvidare.
Ledorden är samarbete och samverkan och mer av olika åtgärder arbeta för att
behålla, attrahera, rekrytera och utveckla socialsekreterare samt uthållighet i
insatserna.
Arbetsgruppen har så här långt gjort insatser inom några olika områden som
introduktion för nyanställda, erfarenhetssatsningar, förstärkt handläggarsidan,
mentorskap m.m.
Arbetsgruppen ska långsiktigt fortsätta sitt arbete med att söka nya och förbättrade
möjligheter att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen om arbetet med att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer
Attraktivt.
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Förklara utredningsuppdraget avslutat.
§ 259
2014/KS0348 105
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström
(C): Samlad marknadsföring i Borås!
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (båda C) har den 24 april 2014
Kommunfullmäktiges sammanträde den inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att samla all marknadsföring
inom kommunen, inklusive koncernen, hos BoråsBorås TME AB
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag, samt Revisorskollegiet. Tretton nämnder, fem bolag och Revisorskollegiet har svarat på remissen.
Kommunstyrelsen kan dela den principiella tanken hos motionärerna. Det ligger i sig
inte något nytt i att samordna marknadsföringen av Borås genom BoråsBorås. Dock
är styrelsen tveksam inför ett beslut som skulle medföra ett direkt förbud för förvaltningar och bolag att göra någon marknadsföring utan att gå genom BoråsBorås.
Kommunstyrelsen ser den goda lösningen i att all marknadsföring av Borås som plats
och besöksmål samt av evenemang sker i intimt samarbete och samförstånd mellan
BoråsBorås och de andra nämnder och bolag som är delaktiga. Sådant samspel kan,
som motionärerna påpekar, bidra till att ett plus ett blir tre. Kommunstyrelsen vill
emellertid inte flytta budgetmedel avsedda för marknadsföring från nämnder och
bolag till en samlad pott hos BoråsBorås. Nämnder och bolag måste ha kvar sin
möjlighet att själva lösa behov av marknadskommunikation.
Kommunstyrelsen vill därmed föreslå Kommunfullmäktige att uppmana alla
nämnder och bolag att samråda med BoråsBorås inför behov av marknadsföring som
rör besöksdrivna verksamheter och anläggningar, gäller evenemang, eller handlar om
platsvarumärket Borås. Detta kan sedan leda till exempelvis att åtgärden inlemmas i
BoråsBorås kommunikation, eller harmoniseras med denna. Strävan ska vara att
skapa synergier, och att utan tvång eller förbud hitta fördelarna i att samverka. Detta
är för övrigt helt i samklang med remissyttrandet från just BoråsBorås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med BoråsBorås TME AB
vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som besöksmål eller som platsvarumärke.
Motionen förklaras besvarad.
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§ 260
2016/KS0371 731
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Information om förskrivning av service- och signalhundar.
(Ärendet överlämnat till Stadsdelsnämnden Öster för handläggning)
(2016/KS0371 731)

§ 261
2012/KS0332 730
Svar på motion av Mirjam Jakobsson (MP): Tydligare beskrivning av
andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden
Mirjam Johansson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att: Att befintligt system med
angivelser av personaltäthet vid äldreboenden kompletteras med siffror som visar
grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk andel vårdare per äldre
vårdtagare.
Motionen har inte remitterats.
Motionären har begärt komplettering vid presentation av personaltäthet på
äldreboenden och anser att det vedertagna sättet att jämföra bemanning inte
beskriver hur bemanningen egentligen ser ut. 1,0 årsarbetare innebär att det finns en
heltidsanställd per brukare – men denna anställda arbetar endast 37 timmar per
vecka. De övrig nästan 2/3 av tiden är den anställda ledig. Som komplement till antal
årsarbetare per brukare vill motionären ha redovisning för hur många brukare en
personal har hand om. I praktiken innebär exemplet ovan att en heltidsanställd tar
hand om ca tre brukare.
Även om motionären har rätt i sin iakttagelse, skulle införande av ytterligare ett
beräkningssätt skapa mer förvirring i diskussionen om bemanning på äldreboenden.
Oavsett beräkningsmodell finns inget optimalt tal för hur mycket personal som
behövs på ett äldreboende. Det som har betydelse är att anpassning görs efter
brukarnas behov.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§ 262
2016/KS0355 106 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handingarna:
a)

Kommunforskning i Västsverige, Kallelse till årsmöte.
(2016/KS0355 106)
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Granskning av Borås Stads Årsredovisning 2016.
(2016/KS0380 007)

§ 263
2016/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda
riktlinjer
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 januari– 21 april
2016 (ärendenummer 1-12/2016).
§ 264
2016/KS0248 007
Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015 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.
Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret för att
utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll
varierar, allt ifrån att inte ha något intern kontrollarbete eller att precis ha kommit
igång till att ha ett väl implementerat systematiskt kontrollarbete. Sammantaget
bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god.
För 2016 har samtliga bolag utom ett en intern kontrollplan, och flera av bolagen har
under 2015 utvecklat det interna kontrollarbetet. Kommunstyrelsen vill betona vikten
av att samtliga bolag arbetar aktivt med de nu upprättade planerna så att det interna
kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Redovisningen av intern kontroll 2015 och intern kontrollplan 2016 för Borås Stads bolag
godkänns.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
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§ 265
2015/KS0651 253
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25 procent av
fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja
25 % av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt
kapital inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare
fastighetsorganisation.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen verksamhet
bedrivs. Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för bostäder,
verksamheter, service, infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m. Avyttring kan
aktualiseras först om strategiska motiv saknas eller ingen kommunal verksamhet
bedrivs i fastigheten.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen. Med
nuvarande marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning på
penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering att
fortsätta äga verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Utgångspunkten för Borås Stad bör därför vara att fortsätta äga, och inte sälja av
fastighetsbeståndet. Utifrån investeringsnivåer och behov av att frigöra kapital på
längre sikt, får kommunen vid varje tillfälle ta ställning till eventuella avsteg från
huvudprincipen att äga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Kerstin Hermansson (C) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås, se bilaga.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till Annette
Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande och dels till Morgan Hjalmarssons
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering
begärs.
Ordföranden tillkännager att hans eget förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
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För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Annette Carlson och
Kerstin Hermanssons yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Annette
Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner
nej har Kommunstyrelsen beslutat att Morgan Hjalmarssons yrkande är motförslag i
huvudomröstningen".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M) samt nej av Patric Silfverklinga (SD) och Morgan Hjalmarsson (L).
Falco Güldenpfennig (KD), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår:
Annette Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande är motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson
(S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Morgan Hjalmarsson (L) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 3, 1 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Marie
Fridén (M) till förmån för Annette Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande.
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Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L) till förmån för sitt yrkande.
§ 266
2016/KS0097 041
Svar på motion av Crister Spets (SD),Tony Strandgård (SD), Patric
Silfverklinga (SD), Johan Österlund (SD), Björn Qvarnström (SD) och
Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett
dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som
presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med
naturen och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Patric Silverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Att bifalla motionen, se bilaga.
Proposition
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) ställer proposition på bifall dels till sitt
eget 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
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silverklingas yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 267
2014/KS0671 406
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M):
Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att ”Höja
kontrollavgiften för de personer som bryter mot Borås stads fiskeregler, i enlighet
med motionens intentioner”.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen gör givetvis ingen annan bedömning än Tekniska nämnden att
”tjuvfiske” är en polisiär fråga och böternas omfattning ligger därför inte inom
kommunens ansvarsområde. Den kontrollavgift som kommunen kan ta ut omfattar
till exempel regler om hur många redskap en fiskare får fiska med eller minimimått
på fisken. Bryter en fiskare mot dessa regler kan en kontrollavgift tas ut. I dagsläget
uppgår denna kontrollavgift till 1 000 kr. Det åligger Tekniska nämnden att besluta
om regler och avväga kontrollavgiftens storlek. Kommunstyrelsen uppmanar
Tekniska nämnden att se över kontrollavgiften om den kan behöva höjas i preventivt
syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Tekniska nämnden uppmanas att se över kontrollavgiften, samt om den kan behöva höjas i preventivt syfte för att öka efterlevnaden
av reglerna vid stadens sjöar.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall Annette Carlsons tilläggsyrkande.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-16

13 (20)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Tekniska nämnden uppmanas att se över kontrollavgiften, samt om den kan behöva höjas i
preventivt syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
§ 268
2015/KS0597 040
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad
Revidering av Regler för finansverksamheten behöver göras. Ändringen avser
nedanstående områden:
1. nya placeringsregler
2. tillägg i finanschefens ansvarsuppgifter avseende kontanthantering och rätt att
utfärda instruktioner
3. utökad kontrollfunktion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
§ 269
2015/KS0596 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskild från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2014 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 68,9 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,5 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Ökningen under 2014
beror främst på reavinster på sålda värdepapper.
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Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2014 års utgång till
75,0 kronor (f å 69,6 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2014.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats
behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 7,8
%. Om hänsyn tas till under året utdelade medel har värdet ökat med 9,9 %, att
jämföra med en ökning på 8,6 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen
mäts mot.
Under 2014 har sammanlagt 1,5 mnkr (3,4 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora avvikelsen beror på att utdelning 2013 skedde ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond, vilken delar ut medel vart femte år.
Förvaltningsresultatet för 2014 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en
förräntning med 3,3 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna
förräntning blir utdelningsbar under 2015. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en
årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock
underkastat kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande regler placeras
cirka 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med
möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de mycket låga räntenivåer som råder för
närvarande är det svårt att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande
papper. Eftersom kravet på begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre
avkastning motiveras, och förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas
avkastningskrav.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för
fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens
förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av
Svenska Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank
Sjuhärad.
Föreslagna ändringar i reglerna har tagits fram i samarbete med befintliga externa
förvaltare samt Miljöförvaltningen. Syftet med ändringarna är att:
• få tydligare och mer hanterbara förhållningsregler till förvaltarna
• anpassa reglerna till marknadsutvecklingen
• stärka skrivningen i avsnittet om etiska hänsyn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
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Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2014 läggs med godkännande till handlingarna.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
§ 270
2014/KS0597 040
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör Borås Stad från
tillgångar i fossilbränslebranschen
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det i Borås Stads styrdokument för finansverksamheten
”Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern” införs en skrivning om
att Borås Stad inte ska ha tillgångar i bolag vars verksamhet främst är relaterad till
användandet av fossila bränslen.
Som motionären skriver bör kommunens tillgångar förvaltas väl. Fram till och med
september 2014 har Borås Stad placerat överskottslikviditet i internbanken för
utlåning till Borås Stads bolag, och därmed har inte behov funnits för några specifika
placeringsregler.
Från och med oktober 2014 placeras av skattemässiga skäl inte längre överskottslikviditeten i internbanken. Istället placerar Borås Stad sina tillgångar externt, varvid
ett behov av att upprätta placeringsregler har uppstått.
Vid framtagandet av placeringsregler för Borås Stad samt vid översyn av placeringsregler för kommunens donationsfondsförvaltning, har frågan om hållbara och
ansvarsfulla hänsyn aktualiserats. Som framgår i båda ärendena eftersträvas att
placeringarna går i linje med Borås Stads vision om ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet samt i linje med Borås Stads energi- och klimatstrategi.
Bland annat har en skrivning om placering i fossilbränslebranschen förts in i såväl
kommunens placeringsreglemente som i reglerna för stiftelseförvaltningen:
”Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera,
utvinna eller producera fossil energi.”
Kommunstyrelsen bedömer att besluten om nya placeringsregler är i linje med
motionärens förslag, och att några ytterligare ändringar inte behöver göras.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 271
2015/KS0830 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kvarteret Brämhult 4:2 m.fl. Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 34 000 000 kronor. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 35 485 000 kronor. Detta innebär att ytterligare
anslag om 1 485 000 kronor behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta
motsvarar en kostnadsökning med drygt 4 % i förhållande till investeringsbudgeten.
Detta kan innebära om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara
aktuellt att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Ängsgården (2 avd.) och vid Brämhultsgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka
investeringsanlaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kronor till 35 485 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 485 000 kronor för nybyggnad av
Kärrabackens förskola, kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
§ 272
2015/KS0223 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola,
kvarteret Guldhornet 1, Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
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I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 30 775 000 kronor. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 33 565 000 kronor. Detta innebär att ytterligare
anslag om 2 790 000 kronor behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta
motsvarar en kostnadsökning med 9% i förhållande till investeringsbudgeten. Detta
kan innebära om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara
aktuellt att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer
restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Östergårdskolan (2 avd.) och vid Tåmarksgården (2 avd.) viket
innebär en nettoökning med 2 avdelningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka
investeringsanlaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kronor till 33 565 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kronor för nybyggnation av
Kransmossens förskola, kvarteret Guldhornet 1, Borås.
§ 273
2015/KS0796 206
Internhyra – förslag till ett nytt system
Kommunfullmäktige har den 28 april 2016 beslutat att bemyndiga Kommunstyreslen
att fatta beslut om det kompletta regelverket för internhyressystemet.
Det beslut som Kommunstyrelsen nu föreslås fatta innehåller preciseringar och
tillämpningar av det beslut som Kommunfullmäktige fattat. Ytterligare ett steg fattas
innan de konkreta hyrorna för respektive lokal är klara, nämligen beloppen för de
olika hyresnivåerna. Detta ska i princip ske i samband med att budgetramarna för
2017 läggs fast.
Som grund för internhyrorna gäller att de totalt skall bygga på en självkostnadsprincip. Hyresuttaget är alltså kopplat till storleken på Lokalförsörjningsnämndens
kostnader för lokalförvaltningen. Denna koppling är inte styrd av de regler som
Kommunstyrelsen nu antagit utan är en fråga för respektive års budgetarbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
”Regler för internhyra” fastställs att gälla fr.o.m 2017 års verksamhet.
Kommunstyrelsen kommer senare att komplettera med beslut om Bilaga A.
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I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
§ 274

2016/KS0089 407, 2016/KS0169 407,
2016/KS0167 407, 2016/KS0174 407,
2016/KS0181 407

Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 15 mars- 21 april 2016.
§ 275
2015/KS0730 500
Revidering av Riktlinjer för resor
Riktlinjer för resor finns fastställda av Kommunfullmäktige. För revidering ansvarar
Miljö- och konsumentnämnden. Miljö och konsumentnämnden har utformat förslag
till nya riktlinjer för resor och antagit dessa den 19 april 2016 samt översänt dem till
Kommunstyrelsen för vidare beslut.
Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter från
uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter
Riktlinjerna är styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför
också förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor fastställs.
§ 276
2015/KS0833 214
Yttrande över detaljplan centrum, Vulkanus 6 och 7
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus inom kvarteret
Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet.
Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan och Österlånggatan.
Planområdets storlek är ca 1600 m2 och ägs av Borås Stad. Marken arrenderas idag av
Borås Stads parkering AB.
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Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen för kv. Vitsippan men
har inför granskningen delats i två delar för att parkeringshuset och bostäderna i
kvarteret Vitsippan har fått olika tidplaner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
§ 277
2016/KS0188 214
Yttrande över planbesked för detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen ställer sig i grunden positiv till en fortsatt utveckling av
Simonsland. Användningarna som föreslås finns redan i gällande detaljplan men
byggrätterna kan ses över där det är lämpligt. Området har höga kulturhistoriska
värden som är viktiga att förädla på ett föredömligt sätt.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår.
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan.
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara
överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet
avbryts pga riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2016

Göran Björklund

20 (20)

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 255

Kc 5

PROTOKOLLSANTECKNING

Budgetuppföljning t.o.m. april 2016 för Kommunstyrelsen
Allianspartierna vill till protokollet föra följande noteringar angående
budgetuppföljningen.
-

-

-

Sidan 5, första uppdraget. Kommentaren till uppdraget är inte aktuell.
Remissen har varit ute och Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet
har lämnat in remissvar. Något nytt förslag har sedan inte presenterats.
Sidan 5, andra uppdraget. Allianspartierna delar inte bedömningen att
det finns en fungerande ”en dörr in funktion”.
Det kan sammantaget konstateras att uppdragen under ”2.3
Företagandet växer genom samverkan” inte genomförs i den takt som
de borde. Näringslivsfrågorna behöver få en högre prioritet.
Sidan 7 första uppdraget. Kommentaren i fråga stämmer ej överens
med vad som efterfrågas i uppdraget. I Dalsjöfors finns fungerande
ortsråd med väl fungerande kommunal samverkan som såsom koncept
kan appliceras på de andra orterna. Det i kommentaren beskrivna
framstår som att hjulet ska uppfinnas på nytt.

För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 264

E4

PROTOKOLLSANTECKNING

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015 för de kommunala bolagen
Allianspartiernas kan konstatera att utvecklingen av den interna kontrollen
inom bolagen går framåt även om det sker i ett alltför lågt tempo. Enligt vår
bedömning kan det vara särskilt viktigt med intern kontroll i bolag som är i ett
utvecklingsskede, vilket i förevarande fall BSTF AB är.
För oss är det viktigt att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är en ständigt aktuell
fråga i Kommunstyrelsen och det är viktigt att det underlag som krävs för att
göra bedömningar finns tillgängligt. Till nästa år förutsätter vi att sådant
underlag finns tillgängligt för bedömning.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 265

E5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

E5

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att
sälja 25 procent av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra
nödvändigt kapital inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt
ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen delar motionärens bedömning av storleken på de
investeringar som kommer att krävas i en kommun med Borås Stads tillväxt.
Det handlar om skolor och förskolor men också om lokaler för
äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen med mera. Dessutom krävs medel
för stadsutveckling, bland annat i form av stationsområdet för Götalandsbanan
och utbyggnation av verksamhetsområden och bostadsområden.
Motionärens förslag syftar också till att åstadkomma en flexiblare
fastighetsorganisation för kommunen. Det finns fördelar med att i vissa lokaler
och på vissa tider har inhyrning av lokaler på bekostnad av att äga och förvalta
i egen regi. Det ger en möjlighet att snabbare träda ifrån eller träda till de
lokaler som behövs för närvarande samtidigt som det ger kommunen
möjligheter att jämföra drift, underhåll och kostnader mellan de kommunala
lokalerna och de inhyrda.
Utöver ovan anser Kommunstyrelsen att det finns utrymme att försälja en del
av det skogsinnehav som Borås Stad har. Kommunen är en mycket stor
skogsägare och långt ifrån all kommunal mark har strategiskt eller annat
intresse. Kommunal drift av så kallad produktionsskog kan med fördel utföras
av någon annan än Borås Stad.
Sammantaget delar Kommunstyrelsen motionärens bedömningar av behovet
av att frigöra kapital för framtida investeringar, om fördelarna med en
flexiblare fastighetsorganisation samt att det finns utrymme att sälja skog som
saknar strategisk betydelse.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 265
E5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås
För Moderata Samlingspartiet
Annette Carlson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

E5

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201510-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att
sälja 25 % av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra
nödvändigt kapital inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt
ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen konstaterar liksom motionären att kommunen står inför
stora investeringar framöver, men delar inte motionärens åsikt om att generellt
sälja delar av fastighetsbeståndet. Det är oklart vad motionären menar med att
sälja 25 procent av fastighetsbeståndet. Skillnaden i vad som ska försäljas kan
bli betydande beroende på vilket innehåll motionärens förslag ges.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen
verksamhet bedrivs. Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för
bostäder, verksamheter, service, infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m.
Avyttring ska aktualiseras när strategiska motiv saknas eller ingen kommunal
verksamhet bedrivs i fastigheten. Det är av vikt att så verkligen sker så att
Borås Stad inte har mer lokaler och fastigheter än vad som är nödvändigt.
Kommunstyrelsen noterar att Lokalförsörjningsnämnden för närvarande, inom
ramen för ett särskilt budgetuppdrag, arbetar med att försälja fastigheter,
omförhandla hyror samt riva vissa fastigheter i syfte att sänka kostnaderna för
fastighetsförvaltningen.

I samband med att motionen behandlas kan konstateras att
Lokalförsörjningsnämnden i reglemente är ålagt att ständigt ompröva det
kommunala fastighetsbeståndet och i förekommande fall föreslå exempelvis
försäljning av fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen.
Med nuvarande marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning
på penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering
att fortsätta äga verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 266

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 268
E8

PROTOKOLLSANTECKNING

Revidering av Regler för finansverksamheten Borås
Stad
Allianspartierna har synpunkter på de skrivingar som finns i de sista två
styckena under punkten 4.10 i ärendet, och ser att eventuella
gränsdragningsproblem kan uppstå där. Vi ställer oss frågande till hur
definitionen sker och vad som avses med; vapen, alkohol, spel pornografi eller
tobak. Handlar det om dessa kategorier som huvudämne eller kan
underkategorier till ovanstående områden också räknas in? Det är också viktigt
att frågan följs noggrant och att utvärderingar görs.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-16, § 269
E9

PROTOKOLLSANTECKNING

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av
Regler
Allianspartierna har synpunkter på de skrivingar som finns i de sista två
styckena under punkten 4.10 i ärendet, och ser att eventuella
gränsdragningsproblem kan uppstå där. Vi ställer oss frågande till hur
definitionen sker och vad som avses med; vapen, alkohol, spel pornografi eller
tobak. Handlar det om dessa kategorier som huvudämne eller kan
underkategorier till ovanstående områden också räknas in? Det är också viktigt
att frågan följs noggrant och att utvärderingar görs.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

