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blocksekreterare
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sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 312
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Morgan Hjalmarsson (L) med Marie
Fridén (M) som ersättare.
§ 313
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.15–15.53 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 314
2016/KS0216 106
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016.
(2016/KS0216 106)

§ 315
2016/KS0307 100
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Betänkandet har remitterats till de politiska partierna, Valnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
De politiska partierna och Valnämnden har avstått från att yttra sig.
Mot denna bakgrund har Kommunstyrelsen valt att begränsa sitt yttrande dels till de
författningsförslag som utredningen lägger fram och dels till de avsnitt i utredningen
som inkomna yttranden behandlar.
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Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: I huvudsak tillstyrka de författningsförslag
som utredningen lägger fram och att i övrigt också tillstyrka utredningen i de
delar som särskilt kommenteras.
Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) yrkar att meningen; ”Förutom den
föreslagna försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder” stryks i Ulf Olssons förslag
till yttrande.
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Borås Stad besvarar remissen i enlighet med upprättat förslag, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till Annette
Carlsons yrkande och dels till Ida Legnemark och Tom Anderssons yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att hans eget förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till Annette Carlsons yrkande och dels till Ida Legnemark och Tom
Anderssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Annette
Carlsons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Ida Legnemark och Tom Anderssons förslag".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Annette
Carlson (M) samt nej av Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP).
Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C ), Yvonne Persson (S) och Ulf
Olsson (S) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår:
Annette Carlsons 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 Carlsons yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S),
Yvonne Persson (S) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M) och Annette Carlson (M).
Patric Silfverklinga (SD), Ida Legnemark (V), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C), och Tom Andersson (MP) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 5 röster mot 3, 5 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att i övrigt också
tillstyrka utredningen i de delar som särskilt kommenteras.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för sitt yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Falco
Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
I beslutet deltar inte Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Patric
Silfverklinga (SD).
§ 316
2016/KS0081 024
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser i Bilaga A till
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda
2015-2018”
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016 bl.a. beslutat Nämnderna för Förskola-,
Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och äldrenämnd tillsätts
fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31
december 2016 samt att utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna,
Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vårdoch äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast i augusti månad.
Arvodesdelegationen lämnar med anledning härav följande förslag till årsarvodering
för de nya presidieuppdrag som kommer att inrättas och dels korrigeringar av
årsarvodena för två presidieuppdrag som bedöms påverkas i stor omfattning av den
nya nämndorganisationen samt förslag om rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Inför nästa mandatperiod kommer Arvodesberedningen att göra en
samlad översyn av bl.a. inplacering av presidieuppdrag och antalet arvodesgrupper.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-07

5 (18)

Arvodesgrupp AB (ny grupp) 2,0 GN
Förskolenämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Individ- och familjeomsorg
Arvodesgrupp CD (ny grupp) 1,5 GN
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt
max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något
särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
Förskolenämnden och Individ- och familjomsorgsnämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i
”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen en (1)
dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
De nya årsarvodena och bestämmelserna för ersättning för förlorad arbetsinkomst
gäller fr.o.m. den 1 september 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan eget ställningstagande på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”
§ 317
2016/KS0073 102
Val av ersättare till föreningen Europakorridoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Utse Oliver Öberg (M) till ersättare för Annette Carlson (M) vid årsstämmor för
Europakorridoren och Europakorridoren AB den 16 juni 2016.
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§ 318
2016/KS0438 005
Bredbandsstrategi Borås Stad
Bredbandsstrategi Borås Stad visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av ITinfrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i Borås
kommun, särskilt på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre
näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande,
möjligheter till skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att undvika
ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens
satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som skall utveckla
nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och medborgare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Bredbandsstrategi Borås Stad.
§ 319
2016/KS0439 005
Fritt Wi-Fi för besökare i Borås Stads lokaler
Borås Stads samtliga verksamhetslokaler är idag utrustade med Wi-Fi. För att
ytterligare stärka service och bemötande till besökare och deltagare i
mötesverksamhet kan Borås Stad erbjuda fritt Wi-Fi stadens lokaler. Det krävs inga
extra investeringar samtidigt som driftskostnaderna är minimala. Det enda som
behöver göras är att be besökare möjlighet att anslutatill Wi-Fi nätet utan inloggning.
Det innebär ingen säkerhetsrisk för Borås Stads verksamheter. Västra
Götalandsregionen är ett exempel på organisation som redan på motsvarande sätt
erbjuder fritt Wi-Fi.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Erbjuda besökare och deltagare i mötesverksamhet fritt Wi-Fi i Borås Stads verksamhetslokaler.
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§ 320
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 mars 2016
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.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara
identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare
rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO
och revisorerna.
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.
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§ 321
2016/KS0479 730
Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Förutsättningarna för privata utförare inom hemtjänsten
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen får den 20 juni 2016 en
dragning utifrån följande frågeställningar: - Är det rimligt att justeringar av schablontider får ett omedelbart verkställande för hemtjänstföretagen? När ska det finnas tid
för att anpassa bemanning, schema, fackliga förhandlingar med mera?
- Hur har den egna regin hanterat justeringen av schablontiderna? - Hur fungerar
samarbetet mellan kommunen och de privata utförarna? - Vilka åtgärder har
vidtagits kring de olika delarna i redovisat uppdrag? När beräknas uppdraget kunna
redovisas i sina olika delar? - Hur har frågan om resultatenheter för den egna regin
hanterats i organisationsutredningen, som det anges i årsredovisningen att den skall
göra? se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning med inriktning att ärendet behandlas den 20 juni 2016.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning med inriktning att ärendet behandlas den 20
juni 2016.
§ 322
2016/KS0810 135 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Tolkförmedling Väst, Delårsrapport januari – augusti 2015.
(2016/KS0810 135)

b)

Meddelande från Förvaltningsrätten i Stockholm om överklagat beslut
för Internationella Engelska skolan i Sverige AB.
(2015/KS0171 611)

c)

Förhyrning av moduler i Sparsör till förskola. (2016/KS0409 290)

d)

Intresseanmälan om enskild verksamhet enligt lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade från Norma ekonomisk förening.
2015/KS0641 734)
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2016/KS0430 042
2016/KS0431 042
Ekonomisk delårsrapport januari – april 2016 från nämnderna och de
kommunala bolagen
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2016 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad god tillväxt av skatteunderlaget öka med 3,6%
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 40 mnkr utöver de ordinarie
ramarna och skapande av en demografifond kunde göras för att möta de utmaningar
som förmodade målgruppsökningar medför. Detta är också det sista året med
nuvarande organisation så budgetföljsamhet i år är extra viktigt för att inte bära in
några tunga ryggsäcker till de nya nämnderna.
§ 323

För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att ha förbättrats avsevärt. I dagsläget redovisar nämnderna ett
förväntad underskott för helåret på -25 mnkr att jämföras med slutresultatet för 2015
som uppgick till hela -75 mnkr. Det är framför allt Stadsdelsnämnderna som
förbättrat sin ekonomi. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer
nogsamt utvecklingen, detta sista SDN-år, med täta kontakter och uppföljningar.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +106,7
mnkr, dvs 16,7 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2016,
som uppgår till 90 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas till +118,7 mnkr då försäljning av mark och
tomträtter innebär nettointäkter på f n 12,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,1 % av skatter och generella statsbidrag
vilket då är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +119 mnkr får anses vara
tillfredsställande inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en
bättre budgetföljsamhet än tidigare. Räknas det redovisningsmässiga överskottet för
flyktingstatsbidraget bort uppgår det operativa driftresultatet till 88 mnkr vilket är i
linje med Kommunfullmäktiges beslutade resultatnivå på 90 mnkr.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig(KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
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§ 324
2016/KS0389 046
Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt
Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster föreslår den 19 april 2016 Kommunfullmäktige att på
kommunens vägnar med tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på
1 mnkr, som en delfinansiering av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås Stad kan få en meningsfull vardag
genom en ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; Eträffpunkt, Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har
godkänt de tre projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige
beslutar att Borås Stad mottager gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av
tjänster m.m. Borås Stad står för lokaler, personal, tid och kompetens.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar med stor tacksamhet emot donationen från Stiftelsen Curamus på
1 000 000 kronor.
§ 325
2016/KS0442 334
Tillbyggnad av befintligt elefanthus i Borås Djurpark
Styrelsen för Borås Djurpark AB beslöt den 26 april 2016 att påbörja arbete med utbyggnad av elefanthuset. I enlighet med bolagsordningen bereds
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolaget anhåller om ett godkännande av att få investera 25 miljoner kronor i en tillbyggnad av befintligt elefanthus, och att få höja bolagets limit i koncernkontot med
motsvarande belopp.
Djurparken har idag fem elefanter, varav två kor är dräktiga med en beräknad
nedkomst i maj/juni 2017. Bolaget menar att elefanterna redan idag är trångbodda
och med ytterligare två kalvar blir situationen för djur och skötare oacceptabel ur
såväl djurvälfärd som arbetsmiljö.
Bolaget har sedan tidigare haft planer på en utbyggnad, och omständigheterna påskyndar nu processen för att tillbyggnaden ska kunna vara klar innan de nyfödda kalvarna behöver komma inomhus på hösten 2017
Investeringen medför enligt kalkylen en ökad årlig kapitalkostnad på cirka 1,6 miljoner kronor.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-07

11 (18)

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomi
genom ökade kapitalkostnader. Ökat besöksantal lär inte täcka kostnadsökningen.
Kommunstyrelsen anser ändå att investeringen kan motiveras, för att säkerställa en
god djurhållning och ett högt attraktionsvärde. Det är dock viktigt att bolaget arbetar
aktivt för en ökad omsättning och ett på sikt starkare resultat.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad
av elefanthus godkänns samt att Kommunstyrelsen vidare beslutar för egen del:
Bolagets limit hos Borås Stads internbank höjs med 25 miljoner kronor under
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringen.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Borås Djurpark AB:s investering i tillbyggnad av elefanthus inte godkänns.
Proposition
Ordföranden 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 Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), 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 Silverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Bolagets limit hos Borås Stads internbank höjs med 25 miljoner kronor under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner investeringen.
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Reservation
Mot besluten reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 326
2016/KS0426 135
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Tolkförmedling Väst
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 15 april 2016, årsredovisning
2015 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2015 redovisas till + 5 227 000 kronor jämfört med + 13 966 000
kronor för 2014. Det egna kapitalet uppgår till 21 738 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen i detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt beviljas
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
§ 327
2016/KS0478 107
Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Utbyggnationen av stadsnät, SplitVision
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Elnät AB
kallas till Kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2016 för att informera
Kommunstyrelsen om hur de bedömer affärsplanens relevans samt besvara
frågeställningarna i initiativärendet, se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till
Stadskansliet för beredning med inriktning att ärendet behandlas den 20 juni 2016.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning med inriktning att ärendet behandlas den 20
juni 2016.

§ 328
2013/KS0664 311
Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M);
Trafikflöden till Viareds industriområde
Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets
trafiklösning samt trafikflödena för hela Viareds Industriområde.
Motionen har inte varit remiterad
Trafikverket och Borås Stad driver en omfattande åtgärdsvalsstudie, Noden Borås.
Studien görs i två steg där första delen ska hantera övergripande trafikfrågor som kan
spelas in till regional och nationell transportinfrastrukturplan. Den delen förväntas
vara klar i december 2016. Brister i trafiken, kring Viared samt på Rv27 och Rv40, är
identifierade och kommer att studeras i detta arbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 329
2016/KS0137 532
Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket, Varberg-Borås
Borås Stad har av Trafikverket fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning.
I utkast till huvudrapport redovisas sex inriktningsalternativ och preliminära
slutsatser. Inriktningarna är paket av åtgärder med olika ambitionsnivåer, som
omfattar fyrstegsprincipens alla steg, för att åtgärda identifierade brister och bidra till
måluppfyllelse. Tre inriktningsalternativ för järnväg respektive tre för väg och
kollektivtrafik har arbetats fram. Inriktningarna för väg och järnväg kan kombineras
med varandra.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
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Borås Stad anser att det är viktigt att ha en mycket hög ambitionsnivå för
Viskadalsstråket. Andra alternativ visar mer på en avveckling vilket är helt i strid mot
både kommunala och regionala mål. Där av är inriktningsalternativ C för både väg
och järnväg att rekommendera.
Det är viktigt att redan beslutade åtgärder som finns redovisade i dokumentet
genomförs i närtid och att de inte riskerar att omprövas på nytt. Bland dessa objekt
finns bland annat mötesseparering 2+1 med mitträcke sträckan Fritsla-Kråkered,
vilket är mycket angeläget att detta genomförs för att öka trafiksäkerheten på den
mest trafikerade sträckan i stråket.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 330
2015/KS0296 532
Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås,
Götalandsbanan
Ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt ger förutsättning för
att Borås ska få så stor nytta som möjligt av Götalandsbanan. Staden växer redan
idag i de centrala delarna och med en ny station, rätt placerad i staden skulle denna
tillväxt öka ytterligare.
Det som gör Götalandsbanan till ett så unikt och viktigt samhällsbyggnadsprojekt är
att den skapar ökad tillväxt genom regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt
som den förbättrar miljön och klimatet genom överflyttningar av resor på väg och
med flyg till järnväg. Därför måste Götalandsbanan ge både tillräckligt kort restid
mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och samtidigt korta restider mellan städerna längs vägen.
Centralt belägna och väl utformade resecentra i städerna är nödvändiga med korta
promenadavstånd i attraktiva stadsmiljöer som leder fram till viktiga målpunkter så
som stora arbetsplatser, universitet/högskola, sjukhus, kulturhus med mera. Från
bostäderna i staden är det viktigt med god tillgänglighet till stationen som gående,
cyklist eller kollektivtrafikresenär. Stationens placering ska också möjliggöra attraktiv
stadsutveckling med ytterligare flertalet bostäder inom gångavstånd från stationen.
Förflyttningen med tåg blir då snabbare, bekvämare och enklare än med bil eller flyg.
Stationen bör vara en integrerad del av en utvidgad stadskärna. Upplevelsen beror på
avstånd till viktiga målpunkter, hur lång tid det tar att gå till fots till dessa målpunkter
i centrum, hur barriärer hanteras och hur väl samman stationen och centrum är sammanlänkad med stadsbebyggelse. För Borås är kopplingen till den befintliga stationen
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viktig där Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan möts så att resenärerna kan göra snabba och bekväma byten mellan Götalandsbanan och det övriga
järnvägsnätet.
Förutom det geografiska läget i staden är stationens och järnvägens utformning avgörande aspekter för att stationen ska kännas som en integrerad del av staden. I och
med att den tänkta hastigheten och standarden
på Götalandsbanan har höjts så är en station för höghastighetståg i markläge genom
tätorten är inte rimligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Borås Stad utgår från att:
•

En höghastighetsjärnväg med och en stor skalig höghastighetsstation i centrala
Borås endast är möjlig om den förläggs i tunnel under staden.

•

En station i markplan i centrala Borås endast är rimlig med en bibanelösning,
som innebär en mindre station, och medför så få barriäreffekter som möjligt
och bevarar viktiga målpunkter.

•

Bibanan behöver kombineras med en förbifart i tunnel under mark, för
höghastighetstågen, för att undvika dubbla barriärer och utformas så att det
blir attraktivt att stanna med många höghastighetståg i Borås.

Borås Stad utgår från följande faktorer i definitionen av det centrala stationsläget:
•

Antal meter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens
station.

•

Gångtid i antal minuter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och
dagens station.

•

Upplevelsen av hela tiden befinna sig i en sammanhängande centrummiljö när
man rör sig från stationen för Götalandsbanan och målpunkterna i staden.
Centrummiljön kan bestå av den stadsutveckling som Götalandsbanan
beräknas leda till under de närmaste decennierna. Resenären är kvar i centrum
när man går till och från stationen för Götalandsbanan.

För Borås innebär en placering av stationen för Götalandsbanan att :
Ett centralt stationsläge i Borås avgränsas av rutnätsstaden, befintligt resecentrum
samt motorvägen.
Ett centrumnära läge för stationen i Borås innefattar även lokalisering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom. Stationen sammanlänkas på
ett naturligt sätt med centrum genom ny urban stadsmiljö.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S).
Godkänna upprättad skrivelse som inriktning inför det fortsatta arbetet i lokaliseringsutredningen
Bollebygd –Borås.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silfverklinga (SD).
§ 331
2014/KS0666 214
Antagande av detaljplan för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset
Samhällsbyggnadsnämnden har beslut att godkänna rubricerade planen och lämna
den till Kommunfullmäktige för antagande.
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk
kvalitet där Folkets hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas till det
utseende som den hade när huset uppfördes.
Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid
Akademiplatsen. Planområdet avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad eller bolag som ägs av Borås Stad.
Den tillkommande verksamheten kräver enligt rådande parkeringsnorm (från 1998)
ett stort antal parkeringsplatser, något som
det inte är möjligt att skapa inom planområdet. I den mobility managementutredning
som tillhör detaljplanen konstateras att det är möjligt genomföra planen utan att
tillskapa ytterligare parkeringsplatser och
förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta. Att verka för ett
hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga
resor är i linje med Borås 2025 och Borås Stads Miljömål. Med ett genomförande av
de föreslagna åtgärderna i mobility manage mentutredningen bedöms ett avsteg från
parkeringsnormen vara möjligt.
Borås Stad är överens med Trafikverket om att avvakta med att utnyttja den utökade
byggrätten tills det tydligt framgår att Götalandsbanans framtida sträckning inte påverkar den nya byggrätten. Trafikverket tillstyrker därför att Borås Stad antar detaljplanen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Detaljplanen för Centrum, Kv. Eolus, Kongresshuset,
antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns
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Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Detaljplanen för Centrum, kv Eolus, Kongresshuset, inte antas.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons 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 Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), 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 Silverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Detaljplanen för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset, antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 332
2015/KS0791 214
Yttrande över ansökan om planbesked för Centrum, Remus 5
En ansökan om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden för
rubricerad fastighet på Allegatan/Österlånggatan.
Sökande vill göra en påbyggnad på befintlig bebyggelse i två våningar, för att
möjliggöra fler bostäder.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Det extremt goda kollektivtrafikläget, i direkt anslutning till Södra torget, gör att
Kommunstyrelsen är beredd att under detaljplanearbetet studera möjligheterna till
avsteg från parkeringsnormen.
Detaljplanen ska säkerställa att områdets kulturhistoriska värden inte går förlorade.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra
detaljplanen.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Morgan Hjalmarsson (L)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 juni 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 315

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Betänkandet ”Låt fler forma framtiden” (SOU2016:5)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad besvarar remissen i enlighet med upprättat förslag.
För Moderata Samlingspartiet

Annette Carlson

För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

Kc 2

ALTERNATIVT REMISSVAR

Demokratiutredningen förminskar demokratin
Förslaget från demokratiutredningen bygger på att grunden för den svenska
demokratin skall vara deltagardemokrati. Borås Stad delar inte den
uppfattningen utan står bakom den demokratisyn som innebär att de
förtroendevalda agerar på väljarnas uppdrag (ombuds- eller
förtroendedemokrati). I valen ställs olika alternativ (partier) mot varandra och
varje väljare kan då fritt välja vilket parti som skall få hens röst. De som
därmed blir valda har därefter mandat att påverka utvecklingen i staden på
väljarnas uppdrag.
Den demokratisyn som demokratiutredningen verkar förorda är att deltagandet
måste maximeras och det till exempel genom att staten (i texten omfattar
begreppet staten, stat, kommun och landsting) skall ta ställning till hur
partierna skall arbete (bredda rekrytering, nominera en man och en kvinna
etc.). Borås Stad är av uppfattningen att detta skall vara upp till partierna, och
att det sedan i röststödet visar sig vilket arbetssätt som är att föredra.
I en än mer principiell mening är demokratiutredningens huvudinriktning
förminskande för demokratin (i meningen rätten att välja mellan olika
alternativ) eftersom partierna i princip skall verka som statens förlängda arm.
Genom att staten har åsikter om hur partierna skall fungera så innebär det i
realiteten att partierna agerar på staten uppdrag. Partierna blir en del av staten
och får till uppgift att ”marknadsföra” statens uppfattning. Partierna går från
att vara medborgarnas företrädare gentemot staten till att bli statens megafoner
till medborgarna och det minskade inflytandet för förtroendevalda ersätts med
olika former för deltagande i andra beslutsprocesser. Rollen som
förtroendevald reduceras till att presentera, åsikter kanaliseras på andra vägar
än via allmänna val.
Borås Stad vill med detta betona de faror för demokratin som
demokratiutredningens förslag innebär. Förslaget bör ändras till förmån för en
ombudsdemokrati – i enlighet med den mångåriga politiska traditionen i
Sverige.
Borås Stad övergår sedan till att lämna synpunkter på enskilda sakförslag i
utredningen:

Fler partiinterna omröstningar
Demokratiutredningen slår fast att makten i partierna i dag är koncentrerad till
alltför få personer och att den därför bör spridas på fler. För att så ska ske har
föreslår utredningen att partierna ska ha fler interna omröstningar för
medlemmar i principfrågor samt vid val av partiledare. Dessutom existerar
redan den möjlighet att påverka den politiska inriktningen genom att varje
medlem i ett parti äger rätt att motionera till såväl årsmöten som stämmor.
Varje medlem kan därtill, antingen direkt eller indirekt, vara med och utse de
ombud som sedan röstar om de förslag som inkommit - en ordning som av
praktiska skäl är betydligt mer lämplig en den typen av massvoteringar
utredningen föreslår.
Översyn av partistödet
Utredningen föreslår också att partistödets nivåer och hur det används bör ses
över, med anledning av att det av olika partier och runt om i landet hanteras
olika. Borås Stad anser att det är ett bra förslag, då det behövs tydliga riktlinjer
för hur partierna hanterar finansiellt stöd på lokal, regional och nationell nivå.
Nominera både man och kvinna
Med anledning av underrepresentation av kvinnor på tyngre politiska uppdrag
så föreslår utredning att det i varje nomineringsprocess ska nomineras både en
manlig och en kvinnlig kandidat. Problemet med förslaget är att det sätter
fokus på fel saker. Genom att i varje nomineringsprocess nominera en man
och en kvinna, så blir konsekvensen att kön ställs mot kön. Att sätta
människors kön i centrum snarare än att fokusera på kompetens vore olyckligt.
Borås Stad är av uppfattningen att vilket kön personer identifierar sig med är
oväsentligt för deras förmåga att på ett bra sätt representera stadens
medborgare. Därför bör kön inte upphöjas till den viktigaste parametern vid
partiets interna nomineringar.
Behålla förtroendeuppdrag vid flytt
Ytterligare ett förslag som utredningen lägger är att förtroendevalda
fullmäktigeledamöter ska ha möjlighet att mandatperioden ut behålla sitt
uppdrag trots flytt från kommunen. Borås Stad anser att det är ett bra förslag,
eftersom en politikers lämplighet inte beror av postort och att erfarenheterna
av och kunskaperna om den förra hemkommunen fortfarande finns kvar. I det
långa loppet är det dock lämpligt att medborgare på kommunal nivå
representeras av andra invånare i kommunen, eftersom de ha starkare
incitament att agera i enligt med vad som är bäst för staden, då utfallet också
kan påverka dem själva. Därför är det viktigt att förtroendevalda som flyttar
från kommunen endast får ha kvar uppdrag mandatperioden ut men att de
därefter inte tillåts ställa upp för omval.

Möjlighet till sjuk- och föräldraledighet
Utredningen föreslår även att personer som innehar tyngre uppdrag ska ha
möjlighet till sjuk- och föräldraledighet och att fullmäktige ska kunna utse en
ersättare i dennes ställe. Borås Stad stället sig positiv till förslaget. Både att vara
sjuk under perioder och att få barn är mänskligt och ingenting som
nödvändigtvis gör en person till en mindre lämpad politisk företrädare. Önskar
medborgarna representeras av en person som planerar bli förälder eller som
riskerar bli sjuk är det viktigt att den möjligheten finns. Därför ställer sig Borås
Stad positiv till förslaget.
Bortre tidsgräns för innehavande av tyngre uppdrag
Utredningen föreslår att det internt i partierna eller gemensamt i fullmäktige
ska ses över hur länge enskilda personer ska tillåtas inneha tyngre uppdrag. Det
är enligt oss av minst två skäl ett dåligt förslag. För det första riskerar det strida
mot principen om att den som är bäst lämpad för ett uppdrag också ska vara
den som innehar uppdraget ifråga, oavsett om personen aldrig tidigare
engagerat sig politiskt eller redan haft uppdraget under flertalet
mandatperioder. Kompetens måste vara det som står i centrum när uppdrag
tillsätts. Allt annat innebär en försämrad ledning och därmed en försämrad
service till kommunens invånare. För det andra är det upp till väljarna att rösta
på de partier som de tycker har bra kandidater. Önskar väljarna rösta på de
kandidater som har mest erfarenhet av tidigare politiskt arbete, så bör den
möjligheten finnas till hands, precis som möjligheten att rösta på kandidater
med erfarenheter från andra branscher och sektorer bör finnas.
Anordnade av allmänpolitiska debatter
I utredningen föreslås vidare att allmänna politiska debatter ska hållas i
fullmäktige. Dessa debatter ska hållas utöver ordinarie sessioner och behandla
frågor som anses aktuella och av allmänt intresse. Syftet med förslaget är att
öka intresset för partipolitiken hos medborgarna. Tyvärr är förslaget till stor del
att slå in redan vidöppna dörrar. För det första finns i dag ingenting som
hindrar fullmäktige från att hålla den typen av debatter utöver ordinarie
sessioner. Dessutom sammanfaller ofta de frågor som anses allmänpolitiskt
intressanta med vad som behandlas under ordinarie sessioner - mycket av det
enkla skälet att det ligger i politikens intresse att ta sin utgångspunkt i
människors vardag.
Formalisering av medborgardialoger
Det föreslås även olika sätt på vilka medborgardialogerna bör formaliseras. Ett
sätt är att det tydliggörs i vilka frågor och när medborgarna har möjlighet att
delta men också vilken möjlighet till påverkan ett deltagande skulle kunna
generera. Det föreslås därtill att resultaten av medborgardialoger ska
kommuniceras till medborgarna. Att tydliggöra formerna för medborgardialog

vore positivt, eftersom tydlighet är grunden för all form av lyckad interaktion.
Att till medborgarna kommunicera eventuella förslag vore också det av godo,
inte minst för att det ska vara möjligt för medborgare att se vem som påverkat
beslutsprocessen och på vilket sätt det har skett.
Möjlighet till digital namninsamling vid folkinitiativ
Utredningen föreslår också att kravet på egenhändiga namnteckningar ska
slopas vid folkinitiativ till förmån för digitala namnunderskrifter. Det vore
olyckligt då det gör det enklare för kapitalstarka aktörer att skaffa sig ett
övertag i den demokratiska processen. Genom dagens sponsorsmöjligheter på
exempelvis sociala medier kan den med förhållandevis stora förmögenheter
snabbt få stor spridning på sina förslag och därmed enklare samla in
namnunderskrifter. För att den politiska ojämlikheten inte ska tillta är det
viktigt att det är kompetens och inte graden av förmögenhet som även
fortsättningsvis avgör graden av inflytande.
Ersätt medborgarförslagen med möjlighet till folkmotion
Utredningen föreslår också att den möjlighet att lämna medborgarförslag som i
dag finns ersätts av möjligheten att lämna in folkmotioner. En folkmotion är
en motion som vem som helst som är folkbokförd i kommunen har rätt att
lämna in, givet att den skrivs under utav en procent av kommunens
folkbokförda. Underskrifterna ska kunna samlas in digitalt. Från och med att
tillräckligt många namnunderskrifter samlats in ska fullmäktige ha skyldighet att
ta ställning till motionens beslutssatser inom loppet av sex månader.
Grundprincipen att alla medborgare skall kunna lämna förslag är god, och
redan idag finns den såväl formellt (exv e-petitioner) som informellt
(opinionsbildning), där det sedan är upp till en förtroendevald att ta vidare
förslaget. Förslagets huvudsakliga problem är att det underminerar principen
om att det ska gå att utkräva ansvar från de personer som lägger politiska
förslag. Lägger politiker förslag som medborgare inte gillar går det alltid rösta
bort dem i nästkommande val. Folkbokförda går emellertid inte att rösta bort
oavsett vilka förslag de lägger. Därmed är incitamenten svaga att lägga förslag i
enlighet med vad som är det allmännas bästa. I stället skapas grogrund för att
särintressen får ökad makt över den politiska dagordningen, något som Borås
Stad bedömer skulle vara olyckligt ur ett demokratiskt hänseende.
Sänkt rösträttsålder till 16 år
Av utredningen föreslås vidare att det som kommun ska gå att ansöka om att i
valen 2018 och 2022 på prov införa en rösträttsålder på 16 år i stället för
dagens 18 år. Att det skulle finnas någon särskild ålder då medborgare i gemen
är särskilt lämpade att börja utnyttja sin rösträtt är knappast ett rimligt

antagande; vissa kanske redan i mellanstadiet besitter en gedigen kunskap om
samhället medan andra kanske aldrig förmår sätta sig in i de frågor som den
kommunala politiken behandlar. Eftersom det inte är särskilt lämpligt med
individuell rösträttsålder och eftersom barn generellt sett ännu inte är
tillräckligt mogna för att fatta den typen av beslut, är det dock viktigt att finns
en lägre rösträttsålder som är lika för alla. En sådan rösträttsålder bör vara
oförändrad och fortsatt motsvara myndighetsåldern. Det är från och med
myndighetsåldern som människor traditionellt sett anses ha uppnått en
tillräcklig mognad för att fatta mer centrala beslut om sitt eget liv. Den som
juridiskt sett inte bedöms mogen nog att kunna fatta beslut som rör endast en
själv bör heller inte kunna bestämma över viktiga aspekter av andras liv.
Underlättande av funktionshindrades partipolitiska engagemang
Utredningen ger också förslag på hur förutsättningar för funktionsnedsatta att
fullgöra sina uppdrag ska kunna förbättras. Bland annat föreslås att
kommunens och partiers möteslokaler ska vara tillgänglighetsanpassade och att
det är viktigt att det under mötestid finns möjlighet till assistans för de
funktionshindrade som har det behovet. Borås Stad ställer sig positiv till dessa
förslag för att fysiska attribut aldrig får bli ett hinder för de representanter
väljarna utsett som sina att fullgöra sina uppdrag.
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Förutsättningarna för privata utförare inom hemtjänsten
BT rapporterar den 1 juni om förändringar av schablontider inom hemtjänsten
och hur detta påverkar de privata utförare som verkar i Borås inom ramen för
lagen om valfrihet.
Enligt brev som skickats ut till de externa utförarna 2016-04-18 förändrades
schablontiderna samma dag som brevet är daterat. Enligt brev 2016-05-19
justeras schablonerna per den 1 juni.
Är det rimligt att justeringar av schablontider får ett omedelbart verkställande
för hemtjänstföretagen? När ska det finnas tid för att anpassa bemanning,
schema, fackliga förhandlingar med mera?
Vidare framgår, vilket varit välkänt sedan tidigare, att de privata utförarna utför
mer tid än vad de kommunala utförarna gör. Skillnaden beror sannolikt på att
utförarna verkar enligt olika ersättningssystem. Detta faktum har
Allianspartierna under flera år försökt åtgärda, men det har motarbetats av de
rödgröna. De äldre har rätt till den tid som de fått i biståndsbeslutet och det är
kommunen sämre än de privata på att efterleva.
För Allianspartierna är det prioriterat med ett konkurrensneutralt
ersättningssystem mellan den egna regin och de externa utförarna. Redan 2013
konstaterade Konkurrensverket att Borås Stads ersättningssystem inte ger
utförarna lika villkor. De rödgröna har sedan dess inte vidtagit några åtgärder
för att stärka konkurrensneutraliteten, tvärt om uppfattar de privata utförarna
sig motarbetade i Borås Stad så till den grad att de bedömer det som mycket
svårt eller till och med omöjligt att vara kvar som utförare.
I budget 2015 gav Allianspartierna i uppdrag till Kommunstyrelsen att åtgärda
problemen med ersättningssystemet och vidta andra åtgärder inom ramen för
valfrihetssystemet. Uppdraget formulerades som:
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen

görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå
krav på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.
Utifrån den medierapportering samt varit samt att inga resultat redovisats
utifrån givet uppdrag begär Allianspartierna att Kommunstyrelsen får en
föredragning i ärendet till sammanträdet den 20 juni 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får 2016-06-20 en dragning utifrån följande frågeställningar:
- Är det rimligt att justeringar av schablontider får ett omedelbart verkställande för
hemtjänstföretagen? När ska det finnas tid för att anpassa bemanning, schema,
fackliga förhandlingar med mera?
- Hur har den egna regin hanterat justeringen av schablontiderna?
- Hur fungerar samarbetet mellan kommunen och de privata utförarna?
- Vilka åtgärder har vidtagits kring de olika delarna i redovisat uppdrag? När
beräknas uppdraget kunna redovisas i sina olika delar?
- Hur har frågan om resultatenheter för den egna regin hanterats i
organisationsutredningen, som det anges i årsredovisningen att den skall göra?
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Delårsrapport januari – april 2016 för nämnderna och
de kommunala bolagen
Förbättringen av nämndernas budgetföljsamhet jämfört med 2015 är positiv
och angelägen, eftersom nämnd- och förvaltningsorganisationen förändras vid
årsskiftet. Det vore olyckligt om de nya nämnderna går in i sin verksamhet med
obalanser i ekonomin.
Allianspartierna vill notera följande punkter angående nämnderna till
protokollet.
- Äldreomsorgen gör betydande underskott vilket framgår i siffrorna
främst för Stadsdelsnämnderna Väster och Norr samt
Lokalförsörjningsnämnden. I delårsrapporten fortsätter den styrande
minoriteten argumentera för att minska antalet platser på vobo och öka
antalet timmar i hemtjänsten som lösning på de ekonomiska
obalanserna. Allianspartierna delar inte de rödgrönas lösning. Istället
förordar vi att befintliga platser på vård- och omsorgsboenden används
fullt ut, det finns nämligen stora behov och ekonomiskt mycket att
vinna på en sådan lösning. Det visar inte minst det dokument som togs
fram i Stadsdelsnämnd Väster den 27 april efter initiativ från
Allianspartierna. Istället för att lägga ner ytterligare platser, vilket
indikeras i delårsrapporten, föreslår vi att platserna används för de mest
behövande äldre. Enligt ett räkneexempel i Stadsdelsnämnd Väster
skulle nämnden kunna spara minst 6,6 mnkr årligen på att få äldre med
många hemtjänsttimmar att välja vobo.
- Persontransportavdelningen inom Tekniska nämnden fortsätter att visa
löpande underskott gentemot budget. Vi vill poängtera att det är
angeläget att Tekniska nämnden vidtar åtgärder för att vända
kostnadsutvecklingen.
- Servicenämndens beräknade årsresultat på 8,3 mnkr indikerar att ökade
krav kan ställas på nämnden utifrån att bygg- och
anläggningskonjunkturen i Borås är mycket stark, vilket göra att
konkurrensen om de kommunala anbuden minskar.
- Lokalförsörjningsnämndens arbete med att minska underskott inom
ramen övrig verksamhet måste intensifieras.

Vad avser uppdragen i delårsrapporten vill vi poängtera några ej genomförda
uppdrag som vi tycker är prioriterade i det fortsatta arbetet.
- Riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende bör
finnas framme för beslut tidigt när den nya nämnden börjar
sammanträda.
-

Framtagandet av en plan för olika boendeformer för äldre.
Förbättringarna av valfriheten inom hemtjänsten samt
konkurrenssituationen.
Uppdragen inom näringslivsområdet.

För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Utbyggnationen av stadsnät, SplitVision
Kommunfullmäktige beslutade den 14 augusti 2014 om Borås Elnät AB:s
affärsplan SplitVision 2015-2020 för stadsnätsutbyggnad i enlighet med
bolagets förslag. Beslutet innebär en offensiv satsning på bredband med en
hastighet om 100 Mbit/sek som ska nå minst 90 procent av alla hushåll och
företag, i enlighet med av regeringen uppsatt mål.
I affärsplanen bedöms en investering om drygt 400 mnkr vilket innebär
anslutning av knappt 18 000 hushåll. Investeringen bedöms initialt skapa
underskott i storleksordningen 5-8 mnkr men förväntas vända till vinst 2020.
Bolaget har gjort följande bedömning som en del i affärsplanen: ”Initialt bedöms
en anslutningsgrad på 40 % av hushållen, för att sedan årligen få fler som ansluter sig fram
till en anslutningsgrad på 95 % 6 år efter att ett område fått fiber.”
Sedan Kommunfullmäktige beslutade om affärsplanen har mycket vatten
runnit under broarna. Konkurrensen inom fiberverksamheten har hårdnat och
grävarbeten sker flera gånger eftersom bolagen inte samgräver.
Allianspartierna vill utifrån affärsplanens bedömningar och de förändrade
konkurrensförhållandena att Borås Elnät AB kommer till Kommunstyrelsen
för att informera om hur de bedömer den antagna affärsplanens relevans samt
besvara följande frågeställningar:
- Konkurrenssituationen i stadsnätsverksamheten, kunde den förutses?
- Vilka justeringar av affärsplanen har gjorts?
- Hur ser bolaget på de ekonomiska riskerna?
- När beräknas affärsområdet redovisa vinst och vilka
lönsamhetskalkyler finns?
- Har samordningsgruppen för grävarbeten (GET-gruppen) diskuterat
samgrävning av fibernät?
- Vilka problem uppstår rent fysiskt när bolagen inte samgräver?
- Varför samgräver inte fiberbolagen?
- Hur ser bolaget på den så kallade utbyggnadslagen som träder i kraft
den 1 juni 2016?

Förslag till beslut
Borås Elnät AB kallas till Kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2016 för att
informera Kommunstyrelsen om hur de bedömer affärsplanens relevans samt besvara
frågeställningarna i initiativärendet.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

