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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.
§ 26
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Per Carlsson
(S) som ersättare.
§ 27
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 16.51–17.21 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 28
2016/KS0728 027
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2016. (2016/KS0728 027)

§ 29
2017/KS0123 007
Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2016 och plan för 2017
Ett förslag till uppföljning av intern kontroll 2016 och plan 2017 har utarbetats.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-01-30

3 (24)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2016 och plan för intern kontroll 2017
godkänns.
§ 30
2017/KS0122 041
Nämndbudget 2017 – Kommunstyrelsen
År 2017 kommer till viss del att präglas av Borås Stads nya organisation som träder i
kraft 1 januari och som innebär att Kommunstyrelsen tar över ansvaret för upphandlingsavdelningen, stadsarkivet, säkerhetsfrågor, elev - och äldreombud samt
strategiska och kommunövergripande frågor inom kost-, lokalvård - och vaktmästeri.
Borås Stad behöver avsätta medel i budget för att upphandla, implementera och
förvalta ett e-arkiv. För att kommunen ska kunna ha en fungerande e-arkivlösning på
plats till den 1 januari 2018 krävs att arbetet med upphandling påbörjas omedelbart.
Målet är att kunna avropa ett system i början av 2017. Därav avsätts det i 2017 års
budget 2,8 miljoner kronor för avtalsskrivning, införandeprojekt, drift och underhåll,
varav 2,3 miljoner kronor till investeringsbudgeten och 0,5 miljoner kronor till
driftsbudgeten.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem då
nuvarande LIS inte lever upp till dagens krav på ett modernt system. I 2017 års
budget har 1,2 miljoner kronor tillförts för löpande drift och förvaltning.
Införandekostnaden på 2 miljoner kronor behöver tillföras i investeringsbudgeten.
Dessutom är LIS ett komplicerat system vad gäller uppbyggnad, vilket gör att det är
svårt att ta ut data ur systemet. Detta gör att konsult måste anlitas för att plocka ut
databaser ur LIS för att sedermera flytta materialet dit det ska, estimerad kostnad för
detta är 0,5 miljoner kronor.
Borås Stad har blivit utsedd till ordförandestad i tre år för ACTE, en sammanslutning
av europeiska textilstäder inom EU. Borås kommer att leda och stärka den textila
näringen i Europa och för detta behöver 2 miljoner kronor tillföras årligen under
2017 - 2019.
Budgetmedel behöver även tillskjutas för några av de tjänster som Stadskansliet
utökas med; 760 000 kronor för en arbetsrättsspecialist samt att medel för
elevombud och äldreombud överförs från grundskolenämnden respektive vård - och
äldrenämnden.
Beslut om deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB, har tagits och
budgetmedel har avsatts för kostnaden som uppgår till 0,7 miljoner kronor.
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Till Samhällsplanering har avsatts medel till en förstärkning i form av en årsarbetare,
till en kostnad av 0,5 miljoner kronor, och utökade utredningsmedel på 0,2 miljoner
kronor för stora trafik och infrastrukturutredningar.
Personal och Förhandling får också en utökad ram om 13,8 miljoner kronor för
införandet av en central bemanningsenhetsfunktion. Dessa medel överförs från andra
nämnder som tidigare haft medel för bemanningsenheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndbudget 2017 för Kommunstyrelsen godkänns.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén
(M), Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD) och Björn Qvarnström
(SD).
§ 31
2016/KS0701 007
Svar på Revisionsrapport - Styrning av de kommunala bolagen
Stadsrevisionen har utfört en granskning av styrningen av de kommunala bolagen i
Borås Stad. De frågor revisionen ställer är bl.a. hur Kommunstyrelsen säkerställer att
bolagen följer Borås Stads Styr- och ledningssystem, uppföljningsbara mål i ägardirektiven, hur bolagen förhåller sig till ägardirektiven, Kommunstyrelsens
rapportering av bolagsfrågor till fullmäktige samt bolagstyrningen i Borås i
förhållande till andra jämförbara kommuner.
Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsens beslut i augusti 2016 om en förstärkt
ägarstyrning är ett steg i rätt riktning, men bedömer att styrningen behöver utvecklas
och förtydligas eftersom bolagen uppfattar och tolkar styrsignalerna på olika sätt.
Ägardirektiven har en central roll i ägarstyrningen och dessa behöver förtydligas.
Bolagen skall följa Kommunfullmäktiges direktiv, som inkluderar Borås Stads Styroch ledningssystem, men otydligheten gör att bolagen inte genomgående uppfattat
det på samma sätt.
I rapporten efterfrågas en utveckling av den ekonomiska och finansiella styrningen
med adekvata finansiella mål.
Stadsrevisionen anser att Kommunstyrelsen bör utveckla och besluta om en ägaridé
och en bolagspolicy.
Vid intervjuerna med bolagen framgår att dessa anser att Borås Stadshus AB endast
har en roll när det gäller resursfördelning och skattefrågor och Stadsrevisionen anser
att den strategiska rollen för Stadshus behöver förtydligas.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och vill
göra följande yttrande:
• Genom Kommunstyrelsens beslut i augusti om en förstärkt ägarstyrning påbörjades
ett arbete med en utökad och förbättrad ägarstyrning.
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• Kommunstyrelsen kommer arbeta fram ett förslag till en ägaridé som skall beskriva
vad som är syftet med stadens ägande av de kommunala bolagen.
• De gemensamma delarna i bolagens ägardirektiv kommer att läggas i en
bolagspolicy/ägarpolicy för att förtydliga de specifika delarna av ägardirektivet till
respektive bolag.
• Kommunstyrelsen skall utreda möjligheterna att lägga alla bolag som dotterbolag
till Borås Stadshus AB.
• Rollerna mellan Kommunstyrelsen och Stadshus kommer att förtydligas. Stadshus
svarar för ägarstyrningen av bolagen med utgångspunkt från styrdokument och
ägardirektiv samt för ägardialogen med bolagen. Kommunstyrelsen har löpande
uppsikt över bolagen och bereder frågor till Kommunfullmäktige.
• Genom att antalet PLUPP-samtal ökas skapas förutsättningar för en förbättrad
styrning av bolagen och vid dessa samtal förs det nu även minnesanteckningar för en
bättre och tydligare uppföljning. Utökat antal PLUPP-samtal på våren gör att bolagen
får inspel till höstens budgetarbete samt en tätare och förbättrad dialog med ägaren.
• På tjänstemannasidan förstärks Kommunstyrelsen/Stadshus bl.a. med en
bolagscontroller och en särskild bolagsgrupp som arbetar med den förstärkta
ägarstyrningen. Den ökade kommunikationen med bolagen ger möjlighet att
tydliggöra för bolagen vad som förväntas från ägaren. Tjänsten som bolagscontroller
ger förutsättningar för en mer ingående uppföljning av ekonomin i syfte att kunna
utveckla de finansiella målen och avkastningskraven för bolagen.
Ovanstående åtgärder bedömer Kommunstyrelsen kommer att leda till en förbättrad
styrning av de kommunala bolagen som kommer att uppfattas tydligt hos bolagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Styrning av de kommunala
bolagen översänds till Stadsrevisionen.
§ 32
2017/KS0107 004
Klassificeringsstruktur i Borås Stad
Diariet och andra motsvarande register ska kunna användas för återsökning av
ärenden och handlingar under lång tid framåt. Även om det finns datorstödd
ärenderegistrering med fritextsökning kan man inte överge diarieplanbeteckningen
eller motsvarande beteckningar som underlättar återsökningen. Sambandet mellan
ärenderegistrering och arkivet har reglerats i arkivlagen, som anger att nämnder ska se
till att ärenderegistrering underlättar en effektiv arkivvård. I arkivlagen 5§ 1p anges att
registrering ska ske på ett från arkivsynpunkt ändamålsenligt sätt. Det är alltså viktigt
att handlingar av samma slag hålls samman vid arkivläggningen med stöd av
diarieplanbeteckning eller liknande.
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Borås Stad använder sig idag av en diarieplanbeteckning skapad av Sveriges
Kommunalförbund, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting från 1989. Det är
en ”basplan” som under åren har utvecklats och ändrats inom Borås Stad. Det finns
dock ett behov att se över den befintliga strukturen samt att Borås Stad idag befinner
sig i ett bra läge då man under 2017 kommer införa ett nytt ärendehanteringssystem
samt köpa in ett e-arkiv.
SKL och Riksarkivet har, via projektet ”Klassa”, gemensamt arbetat fram en ny
nationell informationsklassificeringsstruktur för kommun och landsting. I den nya
klassificeringsstrukturen knyts informationen till verksamhetens processer och
tanken är att strukturen ska utgöra en ram för kommunens hela informationsförvaltning från registrering till arkivering. Klassa är således inte bara en ny diarieplan
utan ett verktyg för att redovisa kommunens information och för att få struktur,
kontroll och spårbarhet genom informationens hela livscykel.
Staden rekommenderas införa en ny klassificeringsstruktur baserad på SKL:s och
Riksarkivets struktur Klassa som ska vara styrande för organisationens klassificering
och redovisning av information i ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar.
För arbetet bör det tillsättas en arbetsgrupp med representanter från Stadsledningskansliet med uppgift att anpassa klassificeringsstrukturen efter Borås Stads förhållanden, samt att ta fram en plan för implementering och förvaltning. I uppdraget
bör även ingå att resonera kring om förändringen kräver särskilda informations- eller
utbildningsinsatser i organisationen. För att få in verksamheternas synpunkter i
arbetet rekommenderas att stadens Samverkansforum för nämndsekreterare utgöra
referensgrupp.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad inför en ny informationsklassificeringsstruktur. Stadsledningskansliet ansvarar
för införandet.
§ 33
2017/KS0121 001
Säker och Trygg kommun
En kartläggning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genomfördes under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den nya organisationen med centrala facknämnder 2017. Vid dialogmöten som genomförts med medarbetare och chefer inför ny organisation 2017 har framförts att facknämnder kan bli
ett hinder eller ge sämre förutsättningar för samverkan och samarbete. I princip alla
nämnder är berörda av dessa frågor och det är viktigt med ett kommungemensamt
arbete men också någon nämnd som tar ett kommunövergripande ansvar.
Kommunstyrelsen föreslås ta ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande
och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg kommun".
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Det finns ett förslag hur det främjande, förebyggande och trygghetskapande arbetet
kan se ut från 2017. Den nya organisationen ersätter den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor, ett centralt och tre lokala brottsförebyggande råd, vilka
verkat på stadsdelsnivå. För att omfatta hela stadens
trygghetsskapande arbete inkluderar den nya organisationen jämfört med den gamla
även ”nya” förvaltningar och därmed nya arbetsområden, vilka saknats i den tidigare
organisationen. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Kommunstyrelsen följer
upp arbetsformen efter ett år.
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp föreslås för att säkerställa det
kommungemensamma arbetet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre
perspektiv när det gäller främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt
tydliggör prioriterade områden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Anta arbetsformer för Säker och Trygg kommun samt rekommendera övriga berörda nämnder att
arbeta utifrån de föreslagna arbetsformerna.
Kommunalråden för programområde 2 och 3 utses till Kommunstyrelsens representanter i den
strategiska utvecklingsgruppen.
Kommunalrådet Malin Carlsson utses till ordförande i den strategiska utvecklingsgruppen.

§ 34
2016/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse vilka ej delegerats till annan
(inklusive uppläggning av anställningsavtal): föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 29 februari–5 juli
2016 (ärendenummer 24, 43, 46, 60 och 64/2016).
§ 35
2016/KS0012 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden /lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om
riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som
delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: Den 1 juni-17 augusti
2016 (ärendenummer 2 och 3/2016).

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-01-30

8 (24)

§ 36
2016/KS0013 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 mars–16 maj
2016 (ärendenummer 22, 45 och 48/2016).
§ 37
2016/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda
förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering,
anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handingarna: den 31 mars–16 juni
2016 (ärendenummer 33, 35, 38, 41, 42, 47, 49, 50, 51 och 55/2016).
§ 38
2016/KS0017 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 januari–26
september 2016 (ärendenummer 1–3752/2016).
§ 39
2016/KS0020 024
Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för mycket
utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 juli 2016
(ärendenummer 64/2016).
§ 40
2016/KS0023 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 maj–8 augusti
2016 (ärendenummer 98–264/2016).
§ 41
2016/KS0838 627 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Skrivelse om Skoljobb. (2016/KS0838 627)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Skolinspektionens beslut
efter uppföljning för förskola. (2016/KS0518 600)
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c)

Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola
2015-2016: Regelbunden tillsyn samt uppföljning vid Montessoriförskolan Pyramiden. (2016/KS0315 712)

d)

Granskning av mottagande av nyanlända elever: Skolinspektionens beslut
efter kvalitetsgranskning av mottagande av nyanlända elever i Borås Stad.
(2016/KS0535 600)

§ 42
2015/KS0567 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:Kvalitetsrapport Barn och elever med annat
modersmål än svenska
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grundoch gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Rapporten har
särskilt fokus på matematik. Rapporten är en sammanfattning av respektive
verksamhets kvalitetsrapport. Föregående rapport om modersmål kom 2014.
21 % av alla inskrivna barn har modersmålsstöd.
75 % av de förskolor som tagit emot nyanlända anger att rutinerna för mottagande
fungerar bra. Bland dem som anger att rutinerna inte fungerar framkommer att det
saknas uppgifter om barnets modersmål vilket medför att beaktan av språkstruktur
vid val av förskola/avdelning inte kan tillgodoses.
Antalet nyanlända varierar mycket både mellan stadsdelarna och mellan skolenheterna. Vid en jämförelse av antalet nyanlända till årskurs 7-9 har Särlaskolan tagit
emot flest nyanlända. Därefter kommer Daltorp, Viskafors, Fristad, Engelbrekt och
Boda.
Antalet nyanlända elever totalt inom Utbildningsförvaltningens verksamheter är ca
1400 varav ca 400 i gymnasieskolan och resterande inom SFI.
Samtliga skolenheter uppger att man har en plan för tidig upptäckt av elevers behov
av studiehandledning på modersmålet och att man upprättar åtgärdsprogram då
stödet är att betrakta som särskilt stöd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna.
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§ 43
2016/KS0746 139
Svar på remiss: Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2016 har varit fyra av programmets sju programområden:
arbete, utbildning, boende samt kultur.
Ett förslag till svar på de frågor som ställs i remissen har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättat svar översänds till Arbetslivsnämnden.
I beslutet deltar inte Björn Qvarnström (SD), se bilaga.
§ 44
2017/KS0134 730
Översyn av äldreomsorgens kostnader
Ett vård-och omsorgsprojekt genomfördes år 2014-2015. Projektet resulterade i
47 förbättringsförslag. Ett av dessa var ”Gör en översyn av äldreomsorgens
kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem”.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Godkänna slutrapporten och överlämna den till Vård- och äldrenämnden.
Uppföljning kommer att ske i de befintliga former som redan finns etablerade.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 45
2016/KS0033 261
Delegationsbeslut; delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2016 (ärendena
1-11/2016).
§ 46
2016/KS0031 245
Delegationsbeslut; fastighetsregleringar där kommunen erlägger
eller erhåller ersättningar till ett belopp inte överstigande ett
basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2016 (ärendena 14/2016).
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§ 47
2016/KS0030 255
Delegationsbeslut; ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal
understigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2016 (ärendenummer
1-11/2016).
§ 48
2016/KS0027 272
Delegationsbeslut; tilldelning av småhustomt
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2016 (ärendenummer
1-8/2016).
§ 49
2016/KS0840 253
Försäljning av fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78-1:81 på
Morgonvägen i Aplared
Ett vård-och omsorgsprojekt genomfördes år 2014-2015. Projektet resulterade i 47
förbättringsförslag. Ett av dessa var ”Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader
samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Sälja fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78, 1:79, 1:80 och 1:81 för 60 000 kronor/tomt till
Holmenätt AB.
§ 50
2016/KS008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-12-31 .
(2016/KS008 049)

b)

Anslagsframställan för renoveringsbehov av fastigheten Parkteatern
Lundby 1:7, Alidelundsgatan 9-11 Borås. (2016/KS0724 289)

c)

Fastighet Hästen 3, Fleminggatan 3 - Förhyrning av lokaler för
kommunal verksamhet. (2016/KS0770 282)

d)

Revidering av Borås Stads Bidragsbestämmelser 2017 - driftsbidrag och
verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar. (2016/KS0833 705)

e)

Tolkförmedling Väst, delårsrapport jan-aug 2016. (2016/KS0712 135)
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f)

Tolkförmedling Väst, återbetalning av eget kapital. (2016/KS0804 135)

g)

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen.
(2017/KS0090 107)

§ 51
2016/KS0046 046
Delegationsbeslut; Utdelning ur donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 december 2016,
(ärendenummer 4/2016).
§ 52
2016/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 oktober – 31
december 2016 (ärendenummer 63-71/2016).
§ 53
2016/KS0769 282
Fastighet Vulkanus 15 Österlånggatan 72-74 - Förhyrning av lokaler
för kommunal verksamhet
Lokalförsörjningsnämnden har den 22 november 2016 föreslagit en utökad inhyrning
av kontorslokaler i fastighet Vulkanus 15, Österlånggatan 72-74, för att ersätta Stadsdelsnämnden Östers förvaltningslokaler samt Bodaskolan plan 4. Detta i enlighet
med beslut fattat i Kommunstyrelsen 2016-09-12 (Dnr 2016/KS0330). I förslaget
läggs samtliga befintliga avtal i fastigheten samma för att de ska harmonisera i
avtalstid.
Förslaget gäller en total förhyrd yta om 4 625 m², där 854 m² är tillkommande mot
den tidigare inhyrningen. Den årliga hyran för avtalet är 5 434 375 kronor, där
1 003 450 kronor avser den tillkommande ytan. Kvadratmeterhyran för lokalerna är
alltså 1 175 kronor med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Avtalet
löper under perioden 2017-04-01 till 2024-03-31. I budget 2017 ligger som förslag att
schablonhyran för lokalgruppen kontor sätts till 1 142 kronor/m² för nya lokaler.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet
Vulkanus 15, Österlånggatan 72-74 under perioden den 1 april 2017 till den 31 mars
2024 med en total hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 5 434 375 kronor/år.
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§ 54
2016/KS0794 040
Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten
Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten behöver göras med anledning av att ansvaret för räntebindningen föreslås flyttas från bolagen till internbanken.
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. Reglerna,
som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och instruktioner för
finansverksamheten inom Borås Stad.
Förslag på nya regler och riktlinjer har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad godkänns.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Godkänna revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad.
§ 55
2016/KS0822 287
Projekteringsframställan för ombyggnation av scenteknik på Borås
Stadsteater
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker
förslaget att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan för ombyggnation av scentekniken vid Borås Stadsteater. Projekteringsuppdraget utgår från den
framtagna förstudien där den kalkylerade totala investeringsutgiften uppgår till 72,0
miljoner kronor. I Kommunfullmäktiges nyligen antagna investeringsbudget finns
motsvarande summa upptagen varav 15,0 miljoner kronor under 2017. Hyran för
Stadsteatern beräknas ökas med 6,9 miljoner kronor efter investeringens
genomförande och gäller då från 2018.
Lokalförsörjningsnämnden beskriver att förstudien har haft till uppgift att undersöka
scenteknikbehovet på Borås Stadsteater eftersom tekniken är ålderdomlig och har
stora brister när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Borås Stadsteater är den enda
stadsteatern i Sverige med fast ensemble som fortfarande har manuella motviktade
råsystem.
Tidplanen för arbetet är att projektering genomförs under våren 2017. Därefter
upphandling och planerad byggstart våren 2018.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för ny scenteknik på Borås Stadsteater
godkänns.
§ 56
2016/KS0824 287
Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet,
Tekniska elementarskolan 1
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Sven
Eriksonsgymnasiet, Borås, Tekniska Elementarskolan 1. Investeringsutgiften
beräknas till 36 530 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Gymnasieskolan är i behov av fler lokaler för att kunna svara upp mot söktrycket av
elever. Skolan är också i behov att skapa en stark identitet för att behålla sin
attraktivitet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (M):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera för ombyggnad
av Sven Eriksongymnasiet, Borås, Tekniska elementarskolan 1.
§ 57
2016/KS0823 287
Projekteringsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan avseende ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10,
Viskastrand 2. Investeringsutgiften beräknas till 24 000 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Finsnickeriutbildningen avslutas vilket kommer att innebära att stora ytor kommer att
stå tomma. Det finns ett problem med dagens stängda skåp- och omklädningsdelar.
Dagens lokaler är inte fullt anpassade till den undervisning man bedriver på skolan.
Ombyggnaden kommer att lösa dessa problem och skolan kommer totalt sett att bli
bättre anpassad till den verksamhet som den idag bedriver.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (M):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera för ombyggnad
av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.
§ 58
2016/KS0820 282
Projekteringsframställan för ombyggnad av Daltorpskolans g:a
gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kvarteret Vallmon, 504 33 Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen
beslutar, under förutsättning att Stadsdelsnämnden Väster godkänner projekteringsframställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kvarteret Vallmon, Borås. Investeringsutgiften beräknas till 13 400 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet och samtidigt få en högre
nyttjandegrad på befintlig skola. Elevantalet ökar och denna ombyggnad ger
möjlighet till ytterligare klassrum.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (M):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Grundskolenämnden och
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner projektframställan, att projektera för ombyggnad
av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kvarteret Vallmon, Borås.
§ 59
2017/KS0111 706
Taxa för mat inom omsorg om äldre och personer med
funktionshinder 2017
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning gäller från den 1 februari 2017.
Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Knappt hälften, 49 %, är livsmedelskostnader och övriga kostnader är i huvudsak personalkostnader. Livsmedelskostnaden följer Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för 2017 enligt
Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 8/201 Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen 2017. Åldersgruppen 75 år och äldre används eftersom flertalet
av dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst tillhör gruppen. Den genomsnittliga livsmedelskostnaden för 2017 är 1 780 kronor per månad för åldersgruppen,
vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med föregående år. Övriga kostnader har
räknats upp med 1,5 %.
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Matavgiften är 3 660 kronor per månad när kommunen tillhandahåller samtliga
måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 0,8 %.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSSverksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. Konsumentverkets beräkningar av
skäliga kostnader per månad visar att för personer i åldersgruppen 31 – 60 år
beräknas den genomsnittliga livsmedelskostnaden till 2 340 kronor per månad.
Jämfört med 2016 är detta en ökning med 1,4 %.
Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedelskostnader
tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden.
Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när vårdavgiften har betalats.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning
fastställs att gälla fr.o.m. den 1 februari 2017.
Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Taxa för mat inom
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning är oförändrad inför
2017.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Björn Qvarnströms (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Björn Qvarnströms (SD) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Björn Qvarnström (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (M):
Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att
gälla fr.o.m. den 1 februari 2017.
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för sitt yrkande.
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§ 60
2017/KS0129 045
Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB
samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad
Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 37,4 miljoner
kronor styras till dessa från andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga
bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och
preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten
senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter
finansiella poster för 2016:

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

Belopp i
miljoner
kronor
-2,0
57,9
58,9
-13,9
14,6
13,0
-15,3
-6,0
0,2
107,5

Borås Elnät AB föreslås att för 2016 lämna 16,0 miljoner kronor i koncernbidrag,
Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 14,4 miljoner kronor och
Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 7,0 miljoner kronor. Borås Djurpark
AB föreslås erhålla 14,2 miljoner kronor i koncernbidrag, BSTF AB föreslås erhålla
6,0 miljoner kronor samt BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 15,3 miljoner kronor,
för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kronor. För Borås Energi och Miljö AB
förslås liksom tidigare att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar något
koncernbidrag. Inkubatorn i Borås AB har förvärvats under 2016 och kan inte bli
föremål för koncernbidrag förrän räkenskapsåret 2017.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga
koncernbidrag.
§ 61
2017/KS0164 730
Initiativärende; Villkor för hemtjänst i privat regi
I Budget 2015 gavs ett uppdrag till Kommunstyrelsen:
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 kraven på konkurrensneutralitet,
valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga
val.
Förslag och yrkanden
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att få en föredragning av uppdragets genomförande i de olika delarna vid nästa möte, dit också
representanter för Vård- och äldrenämnden kallas, se bilaga.
Kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till
Stadsledningskansliet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall remitteras till
Stadsledningskansliet och dels om ärendet skall avgöras idag och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
remitteras till Stadsledningskansliet röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag”.
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Björn Qvarnström (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår:
Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlson (M) med fleras yrkande.
§ 62
2016/KS0781 532
Yttrande Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan
Trafikverket har tagit fram en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan GöteborgBorås delen Almedalen-Mölnlycke.
Lokaliseringsutredningen innehåller även en påbörjad miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska färdigställas i nästa skede av planläggningsprocessen och då godkännas av länsstyrelsen.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Lokaliseringsutredningen för Almedal –
Mölnlycke redovisar två huvudprinciper för framtida korridorer – raka vägen eller via
Mölndal. I utredningen framgår att regiontågen får en restidsförlängning på 3-4
minuter i alternativen via Mölndal. Detta gäller för resenärer som har start och mål i
Göteborgs innerstad.
Med station i Mölndal så kan man från Borås enklare nå den södra och västra delen
av Göteborgsområdets arbets- och handelsplatser. Det blir också möjligt att pendla
från Mölndal samt de södra och västra delarna av Göteborg – Kungsbackaområdet
till Borås för arbete och studier, på ett sätt som inte är möjligt idag. Med en utvecklad
knutpunkt för tågtrafiken i Mölndal finns också möjlighet att här ansluta till Västkustbanan.
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Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna och Swedavia tagit
fram ett förslag till utbyggnadsordning av infrastrukturen som har potential att
tillgodose båda behoven, d v s framtida fjärresor och regionala resor. Vi kan
konstatera att Trafikverkets lokaliseringsstudie tyvärr inte tagit fram något alternativ
som tillgodoser funktionsutredningens mål. Detta ingick kanske inte i direktiven för
lokaliseringsutredningen.
I övrigt instämmer Borås Stad därför i Västra Götalands regionens yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
I beslutet deltar inte Björn Qvarnström (SD).
§ 63
2015/KS0469 214
Granskningsyttrande för ändring av detaljplan, Centrum, Östen 1 (BThuset)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat rubricerat förslag till detaljplan
för granskning.
Planens syfte är att genom ändring av detaljplan möjliggöra utbyggnad med kontor
och fläktrum på Östen 1 (Borås Tidnings fastighet). Utbyggnaden omfattas av
påbyggnad på taket på befintlig byggnad, samt utökande av lokalyta i bottenplan,
genom att bygga in arkaden mot Allégatan. Nuvarande plan tillåter inte påbyggnad på
grund av att högsta totala byggnadshöjd överskrids, och behöver därför ändras för att
möjliggöra en påbyggnad
Planområdet är beläget i södra delen av Borås centrum, utmed Allégatan, alldeles
innan Allérondellen. På fastigheten Östen ligger idag Borås Tidning och Stadsarkivet,
och på Yngves angränsande gavel finns en bostadsrättsförening. Planområdets
storlek är ca 4800 m2 och omfattar fastigheterna Yngve 1, 3 och 4 samt Östen 1, som
ägs av privata fastighetsägare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 64
2016/KS0401 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen: del av Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i
området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten till annan
skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål.
Området ligger i stadsdelen Hässleholmen i hörnet av Tunnlandsgatan och
Gäsenevägen. Området är idag en dunge med tät lövvegetation. Borås Stad är
markägare för merparten av ytan. Kommunen kommer köpa del av fastigheten
Stången 6 som ägs av AB Bostäder för att optimera förskolans lekytor. Området är
ca 4600 m2.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ingen erinran.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Utreda möjligheterna att bygga bostäder för äldre ovanpå förskolans lokaler i enlighet
med denna skrivelse, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag och
dels till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons (MP) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (L) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Björn Qvarnström (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
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§ 65
2016/KS0530 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Gånghester, Hulta 4:2. Ny
förskola i Gånghester
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester,
samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål.
Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6). Gånghesters enda
befintliga förskola, Skogsgläntan, ligger cirka 1,3 kilometer bort.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
§ 66
2017/KS0118 312
Samrådsyttrande över anläggning av gång- och cykelväg utmed väg
1762 i Sandhult
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med västra sidan avväg
1762 (Sandhultsvägen), från Sandhults idrottsplats till korsningen mellan väg 1762
och väg 180 (Alingsåsvägen) i Borås kommun. Där ansluter den nya gång- och
cykelvägen till ett övergångsställe över väg 1762 och befintlig gång- och cykelväg.
Befintlig gångväg vid korsningen med väg 180 förlängs ner till den nya gång- och
cykelvägen.
Borås Stads har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad har prioriterat detta objekt i Gång- och cykelplanen 2016/2017. Borås
Stad finansierar dessutom utbyggnaden med 100%.
Yttrande över förfrågan om betydande miljöpåverkan hanteras i separat ärende.
Borås Stad har inget att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 67
2017/KS0119 312
Yttrande över betydande miljöpåverkan. Vägplan för gång- och
cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Ärendet har handlagts hos Miljöförvaltningen
Värdet består till del av grova gamla sälgar och aspar och död ved. För att
kompensera förlust av naturvärden föreslås följande: De lövträd som måste avverkas
bör man lägga ut som död ved i den kvarvarande lövskogen. Genom att lägga ut
lövträden som död ved kan man till del kompensera för förlusten genom att stärka
värdet på kvarvarande yta. Man kan också med fördel hugga ut gran i lövbeståndet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 68
2015/KS0600 214
Initiativärende; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärende om begäran om planbesked
på Laggarebo 1:1 m.fl., att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska
upprättas.
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan
om planbesked kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige,
fortsätta planarbetet.
Den 17 november 2016 beslutande Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva
Kommunfullmäktige med begäran om att få påbörja planarbetet.

Förslag och yrkanden
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen
tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige
tillstyrka begäran om planläggning, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till
Stadsledningskansliet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall remitteras till
Stadsledningskansliet och dels om ärendet skall avgöras idag och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
remitteras till Stadsledningskansliet röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V),
Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermanson (C) och Annette Carlson (M).
Björn Qvarnström (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår:
Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlson (M) med fleras yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kjell Classon (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 februari 2017

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 44

KU 4
PROTOKOLLSANTECKNING
Översyn av äldreomsorgens kostnader
Allianspartierna välkomnar den utredningen av äldreomsorgens kostnader som
nu genomförts. Utredningen bekräftar de argument som vi under en längre tid
fört fram angående problem och lösningar inom äldreomsorgens område.
Flera slags boendeformer för äldre, i form av nya trygghetsbostäder och nytt
vård- och omsorgsboende, modifierad kvarboendeprincip som inte tvingar
kvar människor i ensamhet och fokus på kvalitet i hemtjänsten. Tillsammans
med frågan om valfrihet och eget inflytande är det de frågor som vi
Allianspartierna på senare år särskilt koncentrerat oss på inom äldreomsorgens
område.
Vi har genom faktiska fall i Borås kunnat visa att de rödgrönas inriktning på
hemtjänsten i alla lägen inte bara skapat merkostnader och ineffektivitet utan
också försämrad kvalitet för den enskilde. Hemtjänsten i Borås är dyr, alltför
lite tid spenderas ute hos de äldre samt att färre beviljas plats på vård- och
omsorgeboende än i jämförbara kommuner. Utredningen visar att det finns en
stor potential för kvalitetsförbättringar inom Borås Stads äldreomsorg och nu
behöver ett hårt arbete inledas för att förändra, på många plan.
Allianspartierna förutsätter att det rödgröna styret tar de initiativ som krävs för
att de äldre och skattebetalarna ska få den kvalitet på omsorgen som de betalar
för.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 61
E 11
INITIATIVÄRENDE
ALLIANSPARTIERNA

Villkor för hemtjänst i privat regi
Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna presenterade den 28 december
2016 rapporten ”Hemtjänst med förhinder – villkor i kommuner med
valfrihet” där det framgår att sju av tio kommuner har underskott i sin
hemtjänst i egen regi och inte förmår att prissätta hemtjänsten på ett korrekt
och för utförarna likvärdigt sätt.
Vidare framgår i rapporten att kommunerna har stora kunskapsluckor om vad
den egna hemtjänsten faktiskt kostar samt att den egna regins underskott inte
påverkar ersättningen till de externa utförarna vilket innebär att självkostnaden,
som är grundläggande för ersättningssystemet, sätts ur spel.
Allianspartierna, som införde LOV-systemet i Borås 2009, har varit pådrivande
för att förbättra likvärdigheten mellan hemtjänst i egen regi och externa
utförare utan att få gehör från det rödgröna styret i Borås. Det har inneburit
stora problem för hemtjänstföretag att verka i Borås, vilket försämrat
förutsättningarna för en sund kvalitetskonkurrens.
Redan i beslutet från 2009 om att införa LOV-system framgick att en
uppföljning skulle genomföras, något som inte har skett.
I Budget 2015 gavs ett uppdrag till Kommunstyrelsen:
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 kraven på konkurrensneutralitet,
valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Arbetet med uppdraget har inte varit prioriterat av de rödgröna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att få en föredragning av uppdragets genomförande i de olika
delarna vid nästa möte, dit också representanter för Vård- och äldrenämnden kallas.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 64

SP 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen: del av
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utreda möjligheterna att bygga bostäder för äldre ovanpå förskolans lokaler i enlighet med
denna skrivelse.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 3
ALTERNATIV SKRIVELSE
Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen: del av
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken)
Syftet med detaljplanen är att en förskola med sex avdelningar kan byggas i
Marklandsparken väster om Gäsenevägen. Detaljplanen gör det även möjligt att i
framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål.
Kommunstyrelsen ser dock redan nu en god möjlighet att i detaljplanen utreda
möjligheterna för att bygga bostäder ovanpå förskolans lokaler. Kommunstyrelsen
konstaterar att det finns ett uppdrag i Borås stads budget för 2017 om att
Lokalförsörjningsnämnden vid planering av förskolor ska överväga och belysa
möjliga samlokaliseringar av förskolor med bostäder för äldre. Kommunstyrelsen
anser att detaljplanen i Marklandsparken är ett bra område för fortsatt utredning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utreda möjligheterna att bygga bostäder för äldre ovanpå förskolans lokaler i
enlighet med denna skrivelse.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-30, § 68
INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera.
KS Dnr 2015/KS0600
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår
Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om planläggning.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärende om begäran om
planbesked på Laggarebo 1:1 m.fl., att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen
att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked samt att
planavtal ska upprättas.
I reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden framgår att nämnden i vissa fall i
Kommunfullmäktiges ställe får anta, ändra eller upphäva detaljplan. En
förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen
inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar
exploateringsverksamhet.
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut 2016-02-08 avstyrkte förevarande ansökan
om planbesked kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i
Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet.
2016-11-17 beslutande Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva
Kommunfullmäktige med begäran om att få påbörja planarbetet.
På Boverkets hemsida framgår följande avseende planbesked:
Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få
ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller
inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller
upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.
I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. Man kan
också ansöka om besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas.1
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/startaplanarbetet/planbesked/

1

I Plan- och bygglagens femte kapitel framgår tydligt vad som gäller:
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan
antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen
i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det
huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som
berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av
byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska
kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran
inte kommer överens om något annat
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den
tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt
beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva
områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen
för det.
Lagens krav på ärendehandläggningen av planbesked är tydligt. Den sökande ska
få ett besked om huruvida kommunen avser starta ett planarbete eller ej.
Borås Stads hantering av förevarande ärende har inte levt upp till grundläggande
förvaltningsrättsliga krav på ärendehandläggning. Sökanden har rätt till ett besked
och ett beslut måste därför fattas.
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens begäran tillstyrks och
skickas till Kommunfullmäktige för avgörande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår
Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om planläggning.

För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

