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Tid och plats
Kl 14.00–14.56
Omfattning
§ 404–414
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Ersättare
Olle Hermansson (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Urban Svenkvist (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Martin Jakobsson
My-Linda Lorentsson
Ewa Luvö
Annica Dahlén
Eva Karlsson
Margareta Bengtsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 14.00–14.30

kommunchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
finanschef
strategisk samhällsplanerare
kvalitetsstrateg
förhandlingschef
pensionssekreterare
pensionshandläggare
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Niklas Arvidsson
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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blocksekreterare
vik blocksekreterare
blocksekreterare
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.
§ 404
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Tom
Andersson (MP) som ersättare.
§ 405
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.25–14.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 406
2014/KS0347 164
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2013 och 2014. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas
beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta mellan
hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2013.
Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola,
Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningskontoret och avser
år 2014. Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett stöd till den
utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets personal
även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse
att ett verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Falco Güldenpfennig (KD) i handläggning och beslut i
detta ärende.
För Falco Güldenpfennig (KD) tjänstgör Ingela Hallgren (KD).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 215 835 kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med 45 307 kronor.
§ 407
2014/KS0508 106
Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015
Borås Stad har inbjudits att ansöka om att kandidera för att bli Sveriges
KvalitetsKommun 2015.
Borås Stad deltog 2008, 2010 och 2013 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
utvärdering, Kommunkompassen, en betygsättning av kommunen inom åtta viktiga
områden. Det som bedöms är bland annat offentlighet och demokrati, politisk
styrning och kontroll, tillgänglighet, ledarskap, resultat och effektivitet och kommunen som samhällsbyggare.
Kommunstyrelsen anser att det nu är dags att ta ytterligare ett steg i utvecklingen och
att kandidera till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad ansöker om att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015.
§ 408
2013/KS0692 006
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fr.o.m. den 16 oktober
2014
Kommunstyrelsen har den 1 september 2014 beslutat om det nyvalda fullmäktiges
första sammanträde den 23 oktober 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall även hållas följande dagar 2014:
20 november, 17 (onsdag) och 18 december.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med början klockan
18.00 den 20 november och kl 09.00 den 17-18 december (budget).
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Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
§ 409
2014/KS0536 024
Promemorian Examenspremier till vissa lärare
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildnings-departementet).
Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en tillfällig,
skattefri examenspremie införs 2015–2021 för att stimulera fler att påbörja och
slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik,
dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog
Stadsdelsnämnd Norr har utifrån sitt kommungemensamma ansvar för
skola/förskola lämnat synpunkter gällande promemorian – Examenspremier för
vissa lärare.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tror inte att en examenspremie för
ämnen så som förslaget är utformat skulle få önskvärd effekt. Det är inte troligt att
elever inom grundskola och gymnasium skulle påverkas att intressera sig för de
ämnen som skall premieras genom den beskrivna premien. En blivande lärarstuderande kommer i första hand att vilja undervisa i de ämnen han eller hon redan
är intresserad av och vi bedömer det inte troligt att en engångspremie är tillräckligt
för att välja att arbeta med något som man är mindre intresserad av. Skulle det trots
allt fungera, är det tveksamt om det är önskvärt att lärarstudenter väljer ämnen de är
mindre intresserade av och duktiga i av den anledningen.
När det gäller examenspremie för speciallärare och specialpedagoger är Borås Stad
mer positiv.
Här menar vi att någon form av stimulans kan vara önskvärd. Om det är en
examenspremie som är den bästa lösningen eller om det skulle behövas
kompletterande incitament, t.ex. i form av studielön anser vi bör utredas mera.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avstyrka promemorian och översända Stadskansliets yttrande till Utbildningsdepartementet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Tillstyrka promemorian och översända Stadskansliets yttrande till Utbildningsdepartementet, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Avstyrka promemorian och översända Stadskansliets yttrande till
Utbildningsdepartementet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 410
2013/KS0797 024
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)
för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag
efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
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OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen.
För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från
tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRFKL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP),
Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (FP) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Ellie Blickfors (MP)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Hamid Fard (FP)
Ida Legnemark (V) väljs att justera protokollet under denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Yvonne Persson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser om pension och avgångsersättning, OPF-KL för förtroendevalda gäller fr o m
den 1 januari 2015.
Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag efter valet 2014 går kvar på PBF-KL.
Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på OPF-KL fr.o.m. den 1 november 2014.
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§ 411
2014/KS0347 164
Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2014
Ett avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra
Borås
Kommunen betalar till klubben 225 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal om marknadsföringssamarbete med Borås Basket i
basketligan 2014-15.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att slutligt utforma avtalsförslaget.
§ 412
2014/KS0273 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 30 juni 2014
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen
trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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§ 413
2014/KS0629 047 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Remiss från Skolverket över förslag till föreskrifter om extra statsbidrag
till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och
grundskolor i utanförskapsområden.
(2014/KS0629 047)

b)

Ansökan från Lärande i Sverige om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
(2014/KS0172 612)

c)

Ansökan från Nya Designgymnasiet om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
(2014/KS0180 612)

§ 414
2014/KS0627 107
Investering för ombyggnad av fastigheten Vinddraget 1 Viared
Industribyggnader i Borås 2 AB (nedan kallat IBAB 2) har för avsikt att investera 26
miljoner kronor i fastigheten Vinddraget 1, och underställer beslutet Kommunfullmäktige i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. Investeringen
består i en ombyggnad av fastigheten i syfte att renovera och anpassa fastigheten för
en ny hyresgäst, Västra Götalandsregionens Regionservice, med vilka IBAB 2 har
kommit överens om ett 15-årigt hyreskontrakt.
IBAB 2 är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Av ägardirektiv och
bolagsordning framgår att syftet med bolagens verksamhet bland annat är att
tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov. Bakgrunden till
bolagets ägande av kvarteret Vinddraget var Industribyggnader i Borås AB: s önskan
att få tillgång till ytor för gymnasiets fordonsutbildning. Därför förvärvades
dotterbolaget IBAB 2 där fastigheten Vinddraget ingick. Efter avstyckning av
fastigheten för gymnasiets verksamhet, skulle sedan en försäljning av lokalerna på
Vinddraget 1 vara aktuell inom några år. Då tidigare hyresgäst tvingats avsluta
kontraktet till följd av lönsamhetsproblem står IBAB 2 nu utan hyresgäst. Att avyttra
fastigheten i detta läge är inte det fördelaktigaste alternativet. Istället bedömer bolaget
det bästa ur ekonomisk synvinkel vara att förädla fastigheten och få ett långsiktigt
hyresavtal. Det skulle stärka marknadsvärdet och ge handlingsfrihet framöver.
Bolaget redovisar en resultatkalkyl som årligen ger cirka 240 000 kronor i vinst.
Kalkylen beräknas på intäkter i enlighet med det 15-åriga hyresavtalet, en
avskrivningstakt på 33 år, en ränta på 3,5% samt kapitalkostnad som inkluderar
såväl investeringen som kapitalkostnad för IBAB-koncernen avseende det ursprungliga förvärvet av dotterbolaget.
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Kommunstyrelsen konstaterar att IBAB: s fastighetsbestånd har förändrats från att
ursprungligt avse stöd för industrietableringar till att huvudsakligen förse offentliga
verksamheter med verksamhetslokaler. Investeringen bör bedömas utifrån ovan
beskriven bakgrund. Bolagets långsiktiga strategi är inte att äga fastigheten. Däremot
är föreslagen investering i nuläget det bästa alternativet, och ger bolaget förutsättningar att framöver kunna avyttra fastigheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i enlighet med från bolaget inkomna
handlingar, investera 26 miljoner kronor för ombyggnad av Vinddraget 1.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)
§ 404-409, 411-414

Yvonne Persson (S)
§ 410

Annette Carlson (M)
§ 404-409, 411-414

Ida Legnemark (V)
§ 410

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 oktober 2014

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-29, § 409

PF 1
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Remissyttrande - Promemorian Examenspremier till
vissa lärare
Stadsdelsnämnd Norr har utifrån sitt kommungemensamma ansvar för
skola/förskola lämnat bifogade synpunkter gällande promemorian –
Examenspremier för vissa lärare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tillstyrka promemorian och översända Stadskansliets yttrande till Utbildningsdepartementet.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över - Promemorian Examenspremier till vissa lärare
I anledning av remiss 2014-06-17 avseende rubricerade promemoria inkommer
Borås Stad med följande yttrande:

Sammanfattning
Det är väl känt att det utbildas för få lärare med vissa ämnesbehörigheter. Det
finns också ett stort behov av speciallärare och specialpedagoger.
I promemorian föreslås därför att det inrättas en särskild examenspremie för
personer som tar en lärarexamen med behörighet i något av ämnena
matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik eller examineras som speciallärare
respektive specialpedagog. Förslaget är en premie om 25 000 kr per ämne,
dock högst 75 000 kr om personen examineras i flera ämnen, eller 50 000 kr
för de som examineras till speciallärare respektive specialpedagog.
Syftet är att göra lärarutbildningen med dessa inriktningar mer attraktiv och
därmed motverka den rådande och befarat kommande bristen på lärare med
dessa kompetenser.
Premien föreslås bli skattefri, men inräknas i inkomsten vid ansökan om olika
bidrag.
Borås Stad tror att en examenspremie för ämnen så som förslaget är utformat
kommer få önskvärd effekt. Det är troligt att elever inom grundskola och
gymnasium skulle kunna ta extra intresse för de ämnen som skall premieras
genom den beskrivna premien. En student som står i valet mellan en
lärarutbildning och en annan utbildning, ges ett ekonomiskt incitament till att
välja läraryrket.
Samtidigt som intresset för lärarutbildningarna i sin helhet har ökat de senaste
åren, så ser situation fortfarande bekymmersam ut när det gäller ämnena
matematik, naturvetenskap och teknik. Inom dessa ämnen råder det brist på
utbildade lärare och andelen sökande är förhållandevis lågt. Borås Stad
instämmer i utgångspunkten för promemorian, att det behövs åtgärder som ger
effekt på kort sikt, då bristen på lärare i dessa ämnesområden snabbt riskerar
att bli mer problematisk. Därför är examenspremierna en effektiv insats som
snabbt kan ge resultat.

När det gäller examenspremie för speciallärare och specialpedagoger är Borås
Stad också positiv. Utbildningen genomförs som vidareutbildning av lärare
som redan har ett antal år i yrket. Det är rimligt att tro att många duktiga lärare
som etablerat sig med en viss inkomstnivå kan känna en tvekan att studera
vidare och dra på sig mer studielån och samtidigt tappa inkomst under
studietiden. Den föreslagna premien blir ett bra incitament för att förmå
duktiga lärare att utbilda sig vidare.
Borås Stad tillstyrker därför remissen.
KOMMUNSTYRELSEN

