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Tid och plats
Kl 14.06–16.42
Omfattning
§ 537–576
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)
Patric Silfverklinga (SD)
Erika Storme Martinger (S)
Ersättare
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Johan Österlund (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Martin Jakobsson
Evelina Pirs
Dan Persson
Lena Frygne
Johannes Adolfsson
Roger Cardell

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 14.06-16.10 § 537-560

tjg för Per Carlsson (S) § 561-576
§ 537-560

kommunchef
näringslivschef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
finanschef
ekonom
controller
controller
IT-strateg
budgetchef
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administrativa samordnare
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.
§ 537
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Kerstin
Hermansson (C) som ersättare.
§ 538
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.18–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 539
2014/KS0169 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll från direktionens sammanträden för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund 2014. (2014/KS0169 106)

b)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (2014/KS0168 106)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-12-15

3 (24)

§ 540
2014/KS0769 002
Attest- och utanordningsrätt 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) att lämna
nedanstående attesträtt för 2015:
För Stadskansliet
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde.
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde
Kommunalråden var för sig utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela
verksamhetsområde.
§ 541
2014/KS0643 104
Regler för kommunalt partistöd
Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen (1991:900), som
biläggs.
De nya reglerna om lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden
2014-2018.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta lokala
regler för partistödet. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet
och ska ses tillsammans.
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i förhållande till ett
parti som under mandatperioden får en ”tom” stol i fullmäktige måste kommunen
anta en egen bestämmelse om att tillämpa möjligheten som finns. Utnyttjas denna
bestämmelse är det viktigt att hålla i minnet att kommunen samtidigt i sina regler för
partistöd måste ta ställning till om stödet ska upphöra i samma stund som representationen upphör – eller om det ska utgå helt eller delvis under det efterföljande året.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.
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§ 542
2014/KS0805 104
Utbetalning av partistöd för 2015
Genom ändring i kommunallagen under 2014 fastlås det att Kommunfullmäktige
skall fatta beslut, minst en gång per år, om att betala ut partistöd.
Kravet på årligt beslut tar sikte på själva utbetalningsåtgärden. Det innebär inte att
det är nödvändigt att vid det tillfället ta ställning till stödets nivåer. Om kommunen
bestämt att utforma reglerna kring partistöd på sådant sätt att detta kan minska om
endast mandat med fastställda ledamöter beaktas och/eller ett parti underlåter att
lämna redovisning av partistödets användning, kan det årliga utbetalningsbeslutet
anpassas till detta.
I de regler för partistöd som Kommunfullmäktige har att ta ställning till i ett annat
ärende föreslås att utbetalningen skall ske senast under februari månad och att det
skall vara en förskottsbetalning. Vidare att partistöd ”endast utbetalas för mandat för
vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837)” samt att ”Har
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen
inte lämnats in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under februari månad 2015 utbetala det partistöd som
fastställts i Budget 2015. Utbetalningen är en förskottsbetalning. Någon reducering av de
belopp som skall utbetalas skall inte ske för 2015.
§ 543
2014/KS0804 114
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Whistleblowerfunktion i Borås
Stad
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder frågan om inrättandet av en s.k.
whistleblowerfunktion, med vilket menas en anonym inrapporteringskanal för
misstankar om olika former av oegentligheter och brottslighet inom Borås Stads
organisation.
Under 2013 beslöt Kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag
på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet
vid upphandling. De har i sitt arbete inkluderat frågan om en whistleblowerfunktion.
I arbetsgruppens slutliga PM (2012/KS0604) som lades fram till Kommunstyrelsen
den 15 december 2014 ställer sig arbetsgruppen positiva till att inrätta en anonym
inrapporteringskanal. Upprättandet av en visselblåsarfunktion markerar att Borås
Stad inte accepterar korruption samt uppmuntrar medarbetarna att våga slå larm.
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Det är dock viktigt betonar arbetsgruppen, att säkerställa det juridiska kring en sådan
funktion, exempelvis anonymitetsskyddet.
Arbetsgruppen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda inrättandet av såväl en inrapporteringskanal som ett kunskapscentrum som
har möjlighet att arbeta med frågorna kring oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
§ 544
2014/KS0814 002
Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån
m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Bemyndiga ekonomichef Christer Johansson, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger
Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening underteckna handlingar för upptagande
av lån m.m. som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med av Kommunfullmäktige 2014
§ 150 beslutade "Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern" för tiden intill 2015
års utgång.
§ 545
2014/KS0804 114
Geografisk underindelning av polisregion Väst
Borås Stad har getts möjlighet att yttra sig över en remiss från Polismyndigheten i
Västra Götaland beträffande Geografisk underindelning av polisregion Väst.
Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens
uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 självständiga polismyndigheter.
Polismyndigheten i Västra Götaland och Polismyndigheten i Hallands län bildar från
årsskiftet en av sju regioner i Sverige, polisregion Väst. Den kommer att bestå av fem
polisområden - Storgöteborg, Älvsborg, Skaraborg, Fyrbodal och Halland - och ledas
från Polishuset i Göteborg.
Borås Stad ser det som positivt utifrån förändringens intentioner att Polisen ska
arbeta mer enhetligt och att komma närmare medborgarna. Vidare anser staden att
geografiska kopplingen i alternativ 1 mellan Borås och Bollebygd är naturlig då de
båda kommunerna en gång varit en kommun.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
§ 546
2014/KS0073 102
Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare
för vissa stiftelser, föreningar m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Innehavare av förtroendeuppdrag mandatperioden 2015-2018 utses i enlighet med
Kommunfullmäktiges valberednings förslag.
§ 547
2014/KS0751 701 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala
ekonomin. (2014/KS0751 701)

b)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från den 30 september
2014. (2014/KS0025 103)

c)

Centrala pensionärsrådets protokoll från den 14 maj och 30 september
2014). (2014/KS0026 103)

§ 548
2014/KS0313 730
Svar på motion av Ulf Sjösten (M) och Annette Carlson (M);
Inventering av äldreomsorgen
Ulf Sjösten (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 31 mars 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i
enlighet med motionens intentioner.
Motionärerna pekar på Stadsrevisionens kritik mot delar av äldreomsorgen och
menar att det behövs en ordentlig genomlysning där verksamheten utvärderas och
analyseras på samma sätt som gjorts i skolan.
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Kommunstyrelsen delar motionärernas syn och det är också därför vård- och
omsorgsprojektet – ”Ett gott liv var dag” - beslutades av Kommunstyrelsen 16 juni
2014. Genomgången ska löpa parallellt med pågående arbete i verksamheterna.
Projektet startades i juni 2014 och ett år senare – i juni 2015 – beräknas arbetet
kunna avslutas och då kommer ett antal förslag till förändringar som ska leda till
förbättring ha presenterats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
§ 549
2014/KS0321 269
Ansökan om markanvisning i Borås Villastaden/Östermalm
Klas Larsson Invest AB har lämnat in en förfrågan om markanvisning för del av
fastigheten Östermalm 1:1 för att bygga flerbostadshus. Området är idag planlagt
som parkmark.
Ett förslag till skrivelse har utarbetats. Kommunstyrelsen vill bevara parken för de
boendes närrekreation.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge skrivelse till Klas Larsson Invest AB enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att
avvakta med att ge markanvisning till Klas Larsson Invest AB, till dess att ett styrdokument kring tillämpningen av markanvisning är framtaget, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons 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 Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Avge skrivelse till Klas Larsson Invest AB enligt upprättat förslag.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Mot beslutet reserverar sig även Patric Silfverklinga (SD) till förmån för Morgan
Hjalmarssons yrkande.
§ 550
2014/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-11-30. (2014/KS0008 049)

b)

Anhållan om att avföras ur registret för Borås Ambassadörer.
(2008/KS0110 106)

c)

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Ljud & Bildskolan i Borås.
(2014/KS0133 612)

d)

Synpunkt på Trandaredskolans lokaler. (2014/KS0394 291)

e)

Verksamhetsplan, budget och taxor år 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. (2014/KS0743 170)

f)

Alliansens förslag till budget 2015. (2014/KS0069 041)

§ 551
2014/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 november 2014
(ärendenummer 18/2014).
§ 552
2014/KS0045 049
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - beslut om kontantkassor för
högst 5 000 kronor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 mars-24
november 2014 (ärendenummer 1-2/2014).
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§ 553
2014/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar upp till ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 9 oktober-18
november 2014 (ärendenummer 3-4/2014).
§ 554
2014/KS0046 046
Delegationsbeslut; Utdelning ur donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 24 oktober 2014
(ärendenummer 1/2014).
§ 555
2014/KS0749 041
Budget för de kommunala bolagen 2015
Bolagen budgeterar 2015 en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat efter
finansiella poster på sammanlagt 105 mnkr. Stadshusbolagen bidrar med ett resultat
på 67 mnkr, bostadsbolagen med 23 mnkr samt Borås Lokaltrafik med 16 mnkr. Det
budgeterade resultatet är i nivå med utfallet 2013 (103 mnkr) och högre än
prognosen för 2014 (70 mnkr). 2014 års resultat belastas dock av extra
nedskrivningsbehov på anläggningstillgångar hos Borås Energi och Miljö på 50 mnkr.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar på
1,2 mdkr. Största investeringar budgeteras för AB Bostäder 446 mnkr, Borås Elnät
275 mnkr samt Borås Energi och Miljö 191 mnkr.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budgetarna för de kommunala bolagen 2015 godkänns.
Underskottsbolag förutsätts effektivisera sin verksamhet med 1 %.
Bolagens finansiering och limitgräns hos internbanken 2015 på 6 509 300 000 kronor i enlighet
med bilaga 1 godkänns.
Uppdra åt presidiet att slutligt utforma styrelsen skrivelse till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag till budget 2015 för de kommunala bolagen,
föreslagna avkastningskrav och finansiella mål, se bilaga.
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§ 556
2014/KS0638 610
Promemorian Internationella skolor
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.
I promemorian föreslås en ny definition av vad som utgör en internationell skola. I
dag definieras den gruppen som elever som är bosatta i Sverige för en kortare tid.
Eftersom det i praktiken kan vara fråga om några års bosättning föreslås i stället att
uttrycket begränsad tid används.
Det presenteras även ett förslag där möjlighet ges för internationell skola med enskild
huvudman att ta ut avgift om de är kopplade till utbildningen och följer ett annat
lands läroplan eller en internationell läroplan.
Promemorian har varit på remiss till berörda nämnder
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker remissen i alla delar utom
förslaget att tillåta skolavgifter för fristående grundskolor och gymnasieskolor.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Översända upprättad skrivelse till Utbildningsdepartementet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker remissen, se bilaga.
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.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Översända upprättad skrivelse 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.
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§ 557
2014/KS0712 045
Borgensavgift vid externa borgensåtaganden
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad
vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att
kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från
kommunen till ett företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt
EU:s konkurrenslagstiftning.
Till följd av ovanstående har Borås Stad sedan några år tillbaka tagit ut en
marknadsmässig avgift vid utlåning till de kommunägda bolagen. För externa parter
har i normalfallet dock inte borgensavgift tagits ut tidigare. Därför behöver
kommunen nu marknadsprissätta borgen som ges till de externa parter som kan
anses verka i konkurrens.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borgensavgift tas ut från och med 2015-05-01 med 0,30 %-enheter på befintliga borgensåtaganden
för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka, Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid samt Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus.
2014/KS0773 303
2014/KS0774 346
Ny VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde VA
Borås Energi och Miljö AB har sedan den 1 januari 2011 ansvar för kommunens
VAverksamhet.
Bolaget föreslår nu
1. att ny VA-taxa antas att gälla från och med 1 januari 2015
2. en utökning av verksamhetsområde VA
§ 558

Förslaget till ny VA-taxa innebär en höjning av brukningsavgifterna med 5,5 %, vilket
är samma procentuella höjning som för 2014. VA-taxan behöver höjas för att kunna
fondera medel till kommande nytt reningsverk, och få en jämn taxeutveckling och
undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade 2015.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även
verksamhetsområdet utökas. Under 2014 har ett antal nyanslutningar av fastigheter
ägt rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en all
män VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2015, inkluderande höjda brukningsavgifter
med 5,5 % och förändring av taxeskrivningar, samt utökning av verksamhetsområde VA
fastställs.
§ 559
2014/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en sammanlagd summa av 290 029
kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär,
och avser främst hemtjänstavgifter, sociala kontrakt och avgifter för viten.
Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots
vidtagna inbetalningsåtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fordringar om en sammanlagd summa av 290 029 kronor avskrivs.
§ 560
2014/KS0711 133
Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn
Vid Kommunfullmäktige den 20 november 2014 återremitterades den del av beslutet
som avser boendeplatser för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.
Anledningen var att antalet tilldelade boendeplatser i avtalet kommer att höjas från
24 till 39 enligt information från länsstyrelsen och Migrationsverket.
Förslag till ny överenskommelse när det gäller asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare som innebär en utökning till 39 boendeplatser har tagits fram av
Migrationsverket/Länsstyrelsen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna
överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande asylsökande barn.
Vidare att Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Under förutsättning att
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
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Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: att inte teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande asylsökande barn i dagsläget.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels
till Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande asylsökande barn.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Under förutsättning att Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 561
2014/KS0807 739
Anpassning av korttidsplatser till förmån för hemrehabteam
Beläggningsgraden på kommunens korttidsplatser har minskat under året. I januari
var beläggning på de somatiska korttidsplatserna mellan 93 % och 99 %. I oktober
variera siffrorna mellan 17 % och 87 %. Motsvarande siffror för demenskorttidsplatserna är i januari 95 % till 98 % och i oktober 85 % till 88 %.
Anledning är bland annat den satsningen som Stadsdelarna har gjort och håller på att
göra med att införa hemrehabteam s.k. ”trygg hemgång”. I hemrehabteamen ingår de
professioner som även finns på korttidsboendena.
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Detta har gjorts att efterfrågan på korttidsplatser minskat då detta behov kan
tillgodoses via s.k. trygg hemgång. Total finns i dag 96 korttidsplatser varav 74
somatiska och 22 platser för personer med demenssjukdom
I oktober så visar Skogslids korttid, med 14 platser, en beläggning med 17 % dvs utav
434 möjliga dygn så användes endast 39 dygn under oktober. Detta gör att det blir
ekonomiskt ofördelaktigt att både erbjuda korttidsplatser i den omfattning som görs i
dag och samtidigt bygga ut hemrehabteam i Stadsdelarna.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att skicka
ärendet på remiss till Stadsdelsnämnd Öster.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16.07-16.15
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons återremissyrkande 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 återremissyrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Ida Legnemark (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ärendet sänds på remiss till Stadsdelsnämnd Öster.
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.
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§ 562
2014/KS0788 055
Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2015
Ersättningarna för 2015 har till stor del beräknats på samma sätt som för 2014. En
justering har gjorts och det är den s.k. ”bomtiden” som nu till största delen ersätts i
timpriset.
Tidigare har utförarna ersatts vid oplanerad frånvaro och om brukaren tackar nej till
besök samma dag med planerad tid. Från och med 2015 kommer timpriset att räknas
upp med 4 kr för serviceinsatser och 5 kr omvårdnads- och serviceinsatser. På detta
vis ersätts den s.k. ”bomtiden” generellt vilket blir ett mer rättvist system och något
enklare administrativt. Vid brukares inläggning på sjukhus eller vid dödsfall ersätts de
två första dygnen med planerad tid.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag.
Stadsdelsnämnderna uppdras att från och med 2015-01-01 organisera den egna regin
som resultatenheter som ska följa samma ersättningssystem som övriga inom
hemtjänstvalet, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer först 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 vill bifalla 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 Erika Storme Martinger (S), Ida Legnemark (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag.
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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.
§ 563
2014/KS0818 734
Ändrad målgrupp för boendet på Teknikgatan
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att hos Kommunstyrelsen begära en ändring
av bostadsinriktning från SoL boende till LSS boende gällande Teknikgatan.
Syftet är att ändra målgruppen från personer med komplexa behov till personer med
funktionsnedsättning. Samtidigt beslutar nämnden ändra tilläggsäskandet 2015 för
Teknikgatan från 9,375 miljoner kronor till 4,7 miljoner kronor.
Borås Stad har en stor efterfrågan om bostad med särskilt service för vuxna enligt
Lagen om Stöd och Service (LSS) från personer med olika grader av funktionsnedsättning. I januari 2014 var det 40 personer som lämnat in intresseanmälan för
önskemål om en lägenhet och just nu är det 11 personer som har beslut som inte är
verkställda, sammanlagt är det 51 personer som är i behov av en bostad inom de
närmaste fem åren. Övervägande andel är födda på 90-talet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Inriktningen för boendet på Teknikgatan ändras till ett särskilt boende enligt LSS.
§ 564
2014/KS0782 611
Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem 2015
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående skolor,
förskoleklasser, förskolor och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om
principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr.o.m.
kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2015 års ersättningar har
beräknats utifrån antagna principer.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Carlson (S) i handläggning av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ersättning per elev i fristående skola: Grundskola åk 1-6
åk 7-9

6 376 kr/mån
7 651 kr/mån
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2 801 kr/mån
83,04 kr/tim
59,31 kr/tim
2 658 kr/mån
34,34 kr/tim

Ersättningarna gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD).
§ 565
2014/KS0793 718
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2015
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till enskild pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 11 juni 2009.
Reglerna tillämpas fr.o.m. kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om
ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte
görs.
2015 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. Ersättningen består av
en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har beräknats utifrån 2015 års förväntade medianlön för kommunens dagbarnvårdare och omkostnadsdelen är en
schablon som ska täcka alla omkostnader för mat, aktiviteter och slitage av möbler
och övrig inredning.
Ersättningarna gäller från den 1 januari 2015, se bilaga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr. o. m. den 1 januari 2015.
§ 566
2014/KS0765 706
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015
Borås Stads taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning följer gällande prisbasbelopp.
Avgiften reduceras så att brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga
levnadskostnader och bostadskostnad. För brukarens personliga behov och andra
skäliga levnadskostnader beräknas ett minimibelopp.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla
fr. o. m. den 1 januari 2015.
§ 567
2014/KS0694 706
Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2015
För att stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnden effektivt ska kunna
organisera arbetet inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, köper och
säljer nämnderna insatser av varandra. Det är framför allt Sociala omsorgsförvaltningen som köper insatser av stadsdelarna. Insatserna är hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemsjukvård legitimerad insats
och hemsjukvård delegerad insats.
Kommunstyrelsen har antagit principer vid fastställelse av internpriser inom
stadsdelsnämndernas verksamhetsområde. För internpris som inte bara berör
stadsdelarna, ska den stadsdel som har det kommungemensamma ansvaret, i samråd
med övriga förvaltningar, utarbeta förslag till internpris som gäller för samtliga
förvaltningar. Kommunstyrelsen fattar beslut om gällande internpris.
Förslag till internpris för hemsjukvård – legitimerad insats, trygghetslarm och
matdistribution 2015 har utarbetats av stadsdel Öster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Internpriset för hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och delegerad hemsjukvårdsinsats
fastställs till 361 kr/tim för utförd tid i tätort och 372 kr/tim i glesbygd.
För tid mellan kl 22.00 – 06.00 utgår ett tillägg för natten med 172 kr/tim.
Internpriset för legitimerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 383 kr/tim.
Internpriset för trygghetslarm fastställs till 10 825 kr/år.
Internpriset för matdistribution fastställs till 125 kr per leverans och 45 kr per levererad portion.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
§ 568
2014/KS0695 706
Internpris 2015 för särskilda boenden inom äldreomsorgen
Fr.o.m. januari 2006 betalas ett pris per dygn vid köp av plats. Köparen betalar
samma pris oavsett från vilket boende platsen köps.
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Inför 2015 har 2014 års ersättning, exklusive lokalkostnader, räknats upp med 1,8 %
och därefter har 2015 års hyra lagts till. Uppräkningen med 1,8 % motsvarar den
generella ramuppräkningen som gjorts för äldreomsorgen, 2,3 %, minskat med
effektiviseringskravet på 0,5 % för äldreomsorgen som Kommunstyrelsen beslutade
om i samband med att budget 2015 antogs den 24 november 2014.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Köppriset och produktionsersättningar för särskilda boenden med heldygnsomsorg
fastställs enligt upprättat förslag i bilaga 1.
Köppriset och produktionsersättningen för särskilda boenden med hemtjänstinsatser
fastställs till 1 450 kr per dygn.
Köppriset för placeringar gjorda före den 1 april 2004 på särskilda boenden med
hemtjänstinsatser fastställs till 965 kr per dygn.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa
att antalet tomma platser i beräkningen även fortsatt ska vara 50 stycken.
Att Kommunstyrelsen efter Kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 ska
fastställa internpriserna i övrigt, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen förslag av kommunalrådet Lena Palmén
(S):
Köppriset och produktionsersättningar för särskilda boenden med heldygnsomsorg fastställs enligt
upprättat förslag i bilaga 1.
Köppriset och produktionsersättningen för särskilda boenden med hemtjänstinsatser fastställs till 1
450 kr per dygn.
Köppriset för placeringar gjorda före den 1 april 2004 på särskilda boenden med hemtjänstinsatser
fastställs till 965 kr per dygn.
Internpriserna gäller fr. o. m. den 1 januari 2015.
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.
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§ 569
2014/KS0706 107
Bildande av regionalt bolag – Netwest
Borås Elnät AB har inkommit med skrivelse där de föreslår att bolaget går in som
delägare i Netwest, det kommande regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland. I
enlighet med ägardirektiven översänder Borås Elnät AB nu ärendet för fullmäktiges
ställningstagande. Borås Elnät föreslår att det är naturligt att bolaget blir delägare då
verksamheten i Netwest har en koppling till den verksamhet som Borås Elnät AB
bedriver i sitt lokala stadsnät.
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla och integrera en säker och
effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta
produkter och tjänster. Det lokala nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall
ägna sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och kapacitet.
Vad gäller själva bolagsengagemanget för Borås Elnät AB konstateras att ägarandelen
är ringa. Borås Elnät AB blir enbart minoritetsägare, vilket innebär att ägandet inte
får konsekvenser i Borås Stadshus AB: s och Borås Stads koncernredovisning.
Bolaget har VGR som största ägare och kommer att vara självfinansierande. Även
insatsen är förhållandevis liten. Sammantaget bedöms riskerna med Borås Elnäts
engagemang i Netwest som små.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det regionala bolaget Netwest genom att, i
enlighet med utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest med ett insatskapital på upp
till 600 000 kronor under de fyra första åren.
§ 570
2012/KS0604 021
Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk
brottslighet vid upphandling
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp för att ta fram förslag på
åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid
upphandling.
Arbetsgruppen redovisar sina synpunkter och förslag på åtgärder. Bland annat
föreslås att Kommunstyrelsen ska få uppdraget att utreda förutsättningarna för
inrättandet av en anonym inrapporteringskanal för misstänkta fall av oegentligheter.
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Dessutom föreslås ett Kunskapscentrum som skulle vara den resurs inom Borås Stad
som aktivt arbetade med förebyggande arbete mot korruption och ekonomisk
brottslighet.
Arbetsgruppen har även varit delaktiga i framtagandet av nya upphandlingsregler,
och ny etisk policy. Både upphandlingsreglerna och den etiska policyn är ute på
remiss och kommer att beslutas om i separat ärenden.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att jobba aktivt för att förebygga
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppens förslag är i
linje med detta. Hur arbetet ska införlivas i Borås Stad behöver utredas ytterligare ur
såväl organisatorisk, juridisk som ekonomisk synvinkel. Kommunstyrelsen delar
därför uppfattningen att vidare utreda förutsättningarna för en anonym inrapporteringskanal och ett Kunskapscentrum.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Arbetsgruppens PM ”Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk
brottslighet vid upphandling” läggs till handlingarna.
Arbetsgruppens förslag på ändringar i Tekniska nämndens utkast till upphandlingsregler godkänns
och meddelas Tekniska nämnden.
§ 571
2014/KS0772 730
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/222/FST, S2012/3710/FST) att ta
fram vägledning till kommuner i frågor om organiseringen av särskilda boenden, till
exempel för bemanning. För detta ändamål har Socialstyrelsen tagit fram förslag till
föreskrifter och allmänna råd.
Författningsförslaget omfattar samtliga särskilda boenden där äldre personer bor,
inklusive personer med demenssjukdom. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom kommer
upphävas i samband med att den föreslagna författningen träder i kraft.
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Borås Stad har fått möjligheter att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker förslag till föreskrifter
och allmänna råd men med tillägget att senarelägga införandet, ett förtydligande om
innebörden av utförligare biståndsbedömning och vilket stöd i form av kompetensutveckling/utbildning kommunerna kan få samt att det säkerställs att kommunerna
ersätts för de ökade kostnader som förslaget kan komma att innebära.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Att översända upprättad skrivelse till Socialstyrelsen.
§ 572
2014/KS0363 265 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län om ändrade föreskrifter för
naturreservatet Tranhult i Borås kommun. (2014/KS0363 265)

b)

Miljörapport Tertial 2 2014 för Borås Stad. (2014/KS0398 403)

2014/KS0372 407, 2014/KS0377 407,
2014/KS0390 407, 2014/KS0416 407,
2014/KS0451 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 23 april-19 maj
2014.

§ 573

§ 574
2014/KS0648 214
Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för
del av Bergsäter, Hästhoven 1 och Kattmyntan 1
En ansökan om planbesked för rubricerad fastighet har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sökanden vill uppföra flerbostadshus på fastigheterna Hästhoven 1 och Kattmyntan
1. Gällande detaljplan medger endast kontor. Sökanden vill ändra detaljplanen för att
även medge bostadsändamål.
En utökning av antalet bostäder på Bergsäter är en positiv utveckling och följer
tankegångarna i Borås 2025.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-12-15

23 (24)

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Hästhoven 1 och Kattmyntan 1.
§ 575
2014/KS0554 214
Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för
del av Hulta, Hultalund 3
En ansökan om planbesked för rubricerad fastighet har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Syftet med planändringen är att möjliggöra för ett enbostadshus på fastigheten
Hultalund 3. Gällande detaljplan medger ett flerbostadshus i vinkel inom kvarteret
där Hultalund 3 är avsedd som gård och parkering.
Kommunstyrelsen anser att markanvändningen är lämplig och är positiv till förslaget.
Förslaget innebär fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. I och med att möjligheten
att genomföra gällande detaljplan försvåras vid byggnationen av ett enbostadshus på
Hultalund 3 bör hela den södra delen av kvarteret studeras för att på så sätt möjliggöra en ökad exploatering.
Plankostnadsavtal bör upprättas för fastigheten Hultalund 3. Kostnader för eventuella övriga fastigheter tas ut i planavgifter i framtida bygglov.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Hultalund 3.
§ 576
2014/KS0560 214
Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för
del av Centrum, Heimdal 5
En ansökan om planbesked för rubricerad fastighet har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sökanden vill förtäta i centrum genom att riva befintlig byggnad och uppföra
flerbostadshus med högre exploatering än vad gällande detaljplan tillåter.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-12-15

24 (24)

En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer tankegångarna i
Borås Stads vision, Borås 2025. Då planuppdrag finns för nya bostäder inom
kvarteret Hugin på Stengärdsgatans andra sida bör gaturummet studeras. I och med
kvarterets centrala läge bör det möjliggöras för verksamheter i bottenvåningarna.
Om det finns behov av att göra avsteg från Borås Stads parkeringsnorm ska detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Heimdal
5.
Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar ledamöter, ersättare och
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År!
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar
ordföranden en likaledes God Jul och ett Gott Nytt År!
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 januari 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 549
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om markanvisning i Borås Villastaden/Östermalm
Klas Larsson Invest AB har lämnat in en förfrågan om markanvisning för del
av fastigheten Östermalm 1:1 för att bygga flerbostadshus. Kommunstyrelsen
vill avvakta till dess att ett styrdokument om tillämpningen av markanvisning är
framtaget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att avvakta med att ge markanvisning till Klas Larsson Invest AB, till dess att ett
styrdokument kring tillämpningen av markanvisning är framtaget
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

M1

Ansökan om markanvisning i Borås Villastaden/Östermalm
Klas Larsson Invest AB har lämnat in en förfrågan om markanvisning för del
av fastigheten Östermalm 1:1 för att bygga flerbostadshus. Kommunstyrelsen
vill avvakta till dess att ett styrdokument om tillämpningen av markanvisning är
framtaget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att avvakta med att ge markanvisning till Klas Larsson Invest AB, till dess att ett
styrdokument kring tillämpningen av markanvisning är framtaget

Bolagens finansiering under 2015
Uppgifter per
2014-10-31
Borås Energi o Miljö AB
Waste Recovery AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Bs kns Parkerings AB
IBAB
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Toarpshus
AB Sandhultsbostäder
Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
BSTF AB

Totalt

Kort räntebindning Lång räntebindning
56%
44%
100%
0%
67%
33%
36%
64%
22%
78%
40%
60%
50%
50%
100%
0%
49%
51%
42%
58%
39%
61%
49%
51%
86%
14%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
53%
47%

Limit 2014
1 580 000 000
3 000 000
500 000 000
114 500 000
45 000 000
190 000 000
204 800 000
55 000 000
2 621 000 000
153 000 000
145 000 000
165 000 000
378 000 000
20 000 000
1 000 000
10 000 000
6 185 300 000

Utnyttjat
1 140 435 007
0
290 030 864
68 664 816
19 262 686
149 338 264
198 050 467
12 564 225
2 276 783 037
129 497 448
131 612 143
157 904 663
347 470 727
11 588 649
0
8 985 884
4 942 188 880

Kvarvarande lånelimit
439 564 993
3 000 000
209 969 136
45 835 184
25 737 314
40 661 736
6 749 533
42 435 775
344 216 963
23 502 552
13 387 857
7 095 337
30 529 273
8 411 351
1 000 000
1 014 116
1 243 111 120

BSTF AB

Finansiering 2015
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd

Sammanfattning:

Efter genomgång av bolagens budgetar för 2015 tillstyrks finansiering och limit 2015 enligt ovan.

Borås Energi o Miljö AB inkl db
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Bs kns Parkerings AB
IBAB
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Toarpshus
AB Sandhultsbostäder
Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB

Limit 2015
1 580 000 000
3 000 000
600 000 000
114 500 000
74 000 000
250 000 000
204 800 000
55 000 000
2 696 000 000
168 000 000
155 000 000
185 000 000
388 000 000
20 000 000
1 000 000
15 000 000
6 509 300 000

Investeringar
Förändring Lån utöver checken
2015
0
300 000 000 191 000 000
0
0
100 000 000
275 210 000
0
14 776 000
29 500 000
29 000 000
45 300 000
60 000 000
60 000 000
0
194 800 000
0
0
27 000 000
75 000 000
446 494 000
15 000 000
13 400 000
10 000 000
8 300 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
15 000 000
0
0
0
0
5 000 000
0
324 000 000
509 576 000 1 131 204 000

Kommentarer
Bolaget har en väl avvägd räntebindning och budgeterade investeringar ryms inom befintlig limit.
Bolaget för under hösten samtal med internbanken om förlängd räntebindning inkl planering inför skulduppbyggnaden. Skuldökning i enlighet med KF:s investeringsbeslut.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, där man tagit höjd för kommande investering. Årets investering avser förskjuten investering från 2014.
Bolaget ligger fn mycket säkrade pga framskjutna investeringar. Detta bör justeras i takt med nya investeringar.
Väl avvägd räntebindning. Skuldökning i enlighet med godkända investeringsbeslut.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning.
Enbart kort finansiering enligt aktivt beslut. I bolagets policy anges att de frångår kommunens policy v.b. räntebindningen. I princip skuldfria under 2015.
Har egen räntebindningsstrategi, som bygger på kortare utbindning än KF:s huvudprincip, och arbetar aktivt med denna. Godkänns men bolaget bör se över policyn, bl a stort spann i riskmandat.
Har en lång räntebindning i syfte att vara förberedd för pågående nybyggnation.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och nyligen antagen finanspolicy.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och nyligen antagen finanspolicy.
Bolaget har mycket rörligt, och ingen beslutad räntestrategi. Överenskommet BS och bolaget om snar åtgärd, förutsatt säkring i dec/jan godkänns finansieringen.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.

Bilaga till §555 Budget för de kommunala bolagen 2015

Bilaga 1

Bilaga till § 555 Budget för de kommunala bolagen 2015
Avkastningskrav och finansiella mål
Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. Önskvärda
nivåer på avkastning och finansiell styrka kan därför inte alltid ställas för närmsta året utan är en process över flera
år. Därför sätts också avkastningskrav att nå inom 3 år, vilket ska utgöra underlag för bolagens arbete med
nästkommande budget.
Definitioner:
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella poster / eget kapital
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde,

Bolag

Resultatkrav
Resultat mnkr
Budget 2015

Borås Stadshus AB
Borås Energi
och Miljö AB inkl db
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns
Parkerings AB
Industribyggnader i
Borås AB inkl db
BoråsBorås TME AB
BSTF AB
Borås Lokaltrafik AB
Inkubatorn i Borås AB
AB Bostäder i Borås
Fristadbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB

Avkastningskrav 1

Avkastningskrav 2

Räntabilitet på eget kapital %
Budget 2015
-3 år

Finansiella mål

Direktavkastning %
Budget 2015
-3 år

Soliditet %/Justerad sol.
Budget 2015
-3år

-4,4
76,1

25

20-25

-

-

4
13

4-5
15

24,8
-13,5
4,0

10
-

13
-

-

-

29
4
-

25
-

3,7

6

7

-

-

22

20-25

-16,1
-8,0
15,7
-0,6
22,7
-3,1
0,4
0,3
2,7

10
2
3
10

10
10
10
10
10

4,1
-

4,5
-

7/38
11
11
8
7

10
7/30-35
15/50
11/20
10/23
8/11
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Svar på remiss: Promemorian Internationella skolor
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker remissen
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E4

Svar på remiss: Promemorian Internationella skolor
För att säkerställa att företag, universitet, högskolor och andra arbetsgivare kan
attrahera kompetent arbetskraft från utlandet är det av yttersta vikt att det finns
utbildning att tillgå i den utsträckning som efterfrågas för medföljande barn.
De internationella skolorna utgör en särskild utbildningsform utanför
skolväsendet. En internationell skola på gymnasienivå har en annan
internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan eller anordnar
utbildning som leder fram till International Baccalaureate, IB. I de
internationella skolor som finns i dag går inte bara elever som är utländska
medborgare, utan även elever med svenskt medborgarskap. Det kan t.ex. vara
frågan om elever vars föräldrar har arbetat eller avser att arbeta utomlands
under längre tid.
I promemorian föreslås en ny definition av vad som utgör en internationell
skola. I dag definieras den gruppen som elever som är bosatta i Sverige för en
kortare tid.
Eftersom det i praktiken kan vara fråga om några års bosättning föreslås i
stället att uttrycket begränsad tid används. En internationell skola föreslås
därför i skollagen definieras som en skola:
1. där utbildningen, i stället för att följa svensk läroplan, bedrivs enligt ett
annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och
2. som i första hand tar emot elever som är bosatta i Sverige för en
begränsad tid.
Idag kan kommuner inte vara huvudmän för internationella skolor utan dessa
kan endast drivas av enskilda huvudmän. I PM:et föreslås att detta förfarande
fortsatt ska gälla för internationella skolor på gymnasienivå. Kommunerna kan
driva internationell utbildning enligt Diploma Programme med International
Baccalaureate, IB.
Borås Stad tillstyrker remissen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 561

E9

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Allianspartierna yrkar återremiss på ärende E9.
Återremissen innebär följande:
- Kommunstyrelsen ska ta fram ett beslutsunderlag som redovisar
beläggningen på samtliga korttidsplatser i Borås Stad.
- Ärendet remitteras till samtliga Stadsdelsnämnder.
- Ett nytt beslutsförslag föreläggs Kommunstyrelsen
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till § 562 Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2015

Bilaga

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2015
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
372
Utanför tätort
384
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
306
317

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren.
Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid brukares akuta sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen
(48 timmar från den första frånvaron) med planerad tid.
Biståndshandläggaren kontaktas senast nästkommande vardag.

2

Uträkning av ersättning i LOV för
2015
2015 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

142,24
12,39
2,51
12,37
2,99

131,57
0,00
2,32
11,44
2,76

PO-pålägg inkl. löneadm

67,41
239,91

57,88
205,97

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

0,30
71,97
311,88

0,25
51,49
257,46

Overheadkostnader

40,17

40,32

Övriga kostnader (tex bilar)

4,22

4,22

5

4

Timpeng tätort

361,27

306

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

10,84
372,11
372

306
306

Tillägg glesbygd

11,08

11,08

Timpeng glesbygd

372,35

317,08

Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,17
383,52
384

0,00
317,08
317

Bomtid

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 562
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Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag
Stadsdelsnämnderna uppdras att från och med 2015-01-01 organisera den egna regin som
resultatenheter som ska följa samma ersättningssystem som övriga inom hemtjänstvalet.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E 10

ALTERNATIV SKRIVELSE

Stadsdelsnämnderna
Utförare av hemtjänst

Timersättning till privata utförare inom hemtjänstvalet
2015
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har
Kommunstyrelsen fastställt timersättningen till privata utförare inom
hemtjänstvalet för 2015. Ersättningarna för 2015 har beräknats på samma sätt
som för 2014.
Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde
utföraren ser ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren
åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om
åtagandet innefattar både omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på
att serviceinsatser förutsätts utföras under dagtid på vardagar, varför inget
tillägg för obekväm arbetstid behöver betalas ut för dessa insatser och dels på
att det inte ingår någon kompensation för dold moms i ersättningen (se nedan).
Beräkning av timersättning
Beräkningen av ersättningen utgår ifrån kommunens medianlön för personal
inom hemtjänsten omräknat till timersättning. Pålägg görs sedan för
ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, semesterersättning och vikarier.
En uppräkning görs av nuvarande lön med samma uppräkning som gäller för
kommunbidragen för 2015, dvs. 2,5 % från april 2015. Även övriga kostnader
räknas upp på samma sätt som kommunbidragen för 2015.
Då ersättning endast utgår för den tid utföraren är hos vårdtagaren görs också
ett pålägg för att täcka den kringtid som oundvikligen finns i verksamheten.
Med kringtid menas all tid som inte personalen är hos vårdtagaren, t ex
gångtid, tid för möten och utbildning. Detta pålägg är för utförare som både
utför omvårdnads- och serviceinsatser 30 %. För utförare som enbart utför
serviceinsatser är det 25 %. Orsaken till att påläggen är olika är att när det gäller
omvårdnadsinsatser förekommer fler korta besök, t ex för tillsyn eller
delegerade hemsjukvårdsinsatser, varför kringtiden är förhållandevis högre.

En ersättning för overheadkostnader (bl. a personaladministration,
ekonomiadministration, arbetsledning, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete)
ingår i timersättningen. Dessutom differentieras ersättningen mellan tätort och
utanför tätort.
Bomtid
Ersättning för bomtid sker enligt tidigare, det vill säga verklig bomtid.
Moms
I ersättningen till externa utförare av både omvårdnads- och serviceinsatser
räknas också in en kompensation för att de inte har avdragsrätt för kostnader
för moms, vilket ger en så kallad dold moms i verksamheten. Utifrån
kommunens redovisade kostnader har denna fördyrande faktor för externa
utförare beräknats motsvara cirka 3 %.
Utförare som endast utför serviceinsatser är i skattehänseende, enligt
Skatteverkets ställningstagande ”Social omsorg” daterad 2006-12-18 med dnr
131 664715-06/111, inte en utförare av momsfri social omsorg. De är istället
att betrakta som en underentreprenör av en momspliktig tjänst, t ex städtjänst.
Utföraren har därmed skyldighet att debitera moms på utförda tjänster åt
kommunen, men har också rätt att dra av moms på sina kostnader. Detta
innebär att utförarna av endast serviceinsatser måste fakturera Borås Stad för
utförda timmar med ett påslag med 25 % moms.
Ersättningsnivåer
Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till privata utförare
i de fall det endast gäller serviceinsatser på 302 kr per timma i tätort respektive
313 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2014 var 300 kr per timma i
tätort respektive 311 kr per timma utanför tätort. För privata utförare som
utför både omsorgs- och servicetjänster blir ersättningen 367 kr per timma i
tätort och 379 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2013 var 363 kr per
timma i tätort respektive 374 kr per timma utanför tätort. Det är samma
ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs på dagtid, kvällstid eller på
helgerna.
Resultatenheter egen regi
För att ersättningssystemet inom hemtjänstvalet ska vara transparent, korrekt
och konkurrensneutralt är det avgörande hur kommunen väljer att organisera
sin egen verksamhet. Stadsdelsnämnderna uppdras därför att organisera den
egna regin i resultatenheter.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag
Stadsdelsnämnderna uppdras att från och med 2015-01-01 organisera den egna regin som
resultatenheter som ska följa samma ersättningssystem som övriga inom hemtjänstvalet.
KOMMUNSTYRELSEN
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Ersättningar inom hemtjänstvalet 2015
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
367
Utanför tätort
379
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
302
313

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren.
Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid brukares akuta sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen
(48 timmar från den första frånvaron) med planerad tid.
Biståndshandläggaren kontaktas senast nästkommande vardag.
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Uträkning av ersättning i LOV för
2015
2015 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

142,24
12,39
2,51
12,37
2,99

131,57
0,00
2,32
11,44
2,76

PO-pålägg inkl. löneadm

67,41
239,91

57,88
205,97

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

0,30
71,97
311,88

0,25
51,49
257,46

Overheadkostnader

40,17

40,32

Övriga kostnader (tex bilar)

4,22

4,22

5

4

Timpeng tätort

361,27

306

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

10,84
372,11
367

306
302

Tillägg glesbygd

11,08

11,08

372,35

317,08

Bomtid

Timpeng glesbygd
Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,17
383,52
379

0,00
317,08
313
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Bilaga

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
Reviderad av Kommunstyrelsen 2014-12-15
Gäller fr.o.m. 2015-01-01
1.
Tillämpningsområde
Ersättningen utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild
pedagogisk omsorg i Borås Stad.
2.
Ersättning
Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som
respektive barn är inskrivet i den pedagogiska omsorgen.
Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Fr. o. m.
den månad barnet fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, fr. o. m. den
månad barnet fyller 6 år hör det till åldersgruppen 6-9 år och fr. o m. den
månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år.
Omsorg
tim/vecka
-15
16-30
31-40
41-

1-2 år
2 965
5 931
8 896
11 861

3-5 år
1 901
3 802
5 702
7 603

6-9 år
1 069
2 138
3 208
4 277

kr/mån
10-12 år
589
1 177
1 766
2 354

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från
annan familj tas emot. För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån
den längsta vistelsetiden som barn från annan familj har. För det andra barnet i
familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta vistelsetiden som barn från
annan familj har, o.s.v.
Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av
månadsersättningen per dag fr. o. m. den dag omsorgen börjar t. o. m. sista
dag.

3.
Allmän förskola
Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år
de fyller 3 år. Om något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett om barnet
tillhör egna familjen eller annan familj, deltar i allmän förskola skall den tid
som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda tiden.
4.
Ersättning vid lovdagsomsorg
Vid lovdagsomsorg utgår ersättning för faktisk närotid.
5.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter för ersättningen till
enskild pedagogisk omsorg.

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 568
E 17

Internpris 2015 för särskilda boenden inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa att antalet tomma platser i beräkningen även fortsatt ska vara 50 stycken.
Att Kommunstyrelsen efter Kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 ska
fastställa internpriserna i övrigt.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

ALTERNATIV SKRIVELSE

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Internpris 2015 för särskilda boenden inom
äldreomsorgen
Internpriserna för de särskilda boendena inom äldreomsorgen behöver justeras
årligen beroende på förändrade ekonomiska förutsättningar. Kommunstyrelsen
föreslår att den justeringen för 2015 sker först efter det att
Kommunfullmäktige fastställt budget för 2015. Kommunstyrelsens beslut får
då gälla retroaktivt 2015 för nämnderna.
Antalet tomma platser ska även fortsättningsvis beräknas till 50 stycken. Det är
en ambition från Kommunstyrelsens sida att det inte ska vara fler tomma
platser än vad som är nödvändigt med hänsyn tagen till diverse praktiska
omständigheter.
KOMMUNSTYRELSEN
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