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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 Ida Legnemark
(V) som ersättare.
§ 27
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.11–15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 28
2015/KS0128 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015. (2015/KS0128 106)

b)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2015. (2015/KS0159 106)

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landsting för år 2016.
(2015/KS0394 006)

e)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015. (2015/KS0815 027)

f)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015. (2015/KS0815 027)
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§ 29
2015/KS0054 164
Delegationsbeslut; Yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 november 2015
(ärendenummer 21/2015).
§ 30
2016/KS0053 282
Delegationsbeslut; Upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 januari 2016
(ärendenummer 1/2016).
§ 31
2015/KS0704 712
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för Lyckebo förskola
Lyckebo förskola, har ansökt om godkännande och rätt till bidrag.
Stadsdelsförvaltningen Norr har handlagt ansökan och bedömer att ansökan är
komplett, bortsett från frågan om lokaler. De sökande bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla kraven i Skollagen och övriga författningar gällande förskolan.
När lokalerna är klara görs ett besök i dessa för att säkerställa att lokalerna och
utemiljön motsvarar de krav som finns för förskolor.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Malin Carlsson (S)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ge godkännande och rätt till bidrag för Lyckebo förskola, under förutsättning av att godkända
lokaler uppvisas.
§ 32
2015/KS0497 009
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut – även
för äldre!
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad vid nästa årsbokslut
också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år, att för att ta fram vilka
parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
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Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr samt
till Fritids- och folkhälsonämnden och Centrala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen delar intentionerna i motionen om att det är viktigt att följa de
äldres förutsättningar att leva ett gott och innehållsrikt liv. En ökad kunskap om hur
denna allt större grupp mår ger också förutsättningar för att göra åtgärder som bidrar
till att äldre får en bättre hälsa och att tidpunkten då kan skjutas upp för när personen
behöver mer omfattande stöd från samhället.
Däremot anser Kommunstyrelsen inte att det behövs skapa ett nytt välfärdsbokslut
utan tycker, tillsammans med de flesta av remissvaren, att detta bör kunna integreras i
det befintliga. Kommunstyrelsen anser inte heller att det behöver tillsättas en särskild
politisk arbetsgrupp för att ta fram de nya indikatorerna som ska mätas, utan detta
uppdrag bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att tillföra Välfärdsbokslutet
indikatorer för äldres hälsa.
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd
för äldreomsorg samt med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.
Lena Palmén (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ida Legnemarks yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg
samt med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.
§ 33
2012/KS0233 106
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 2016-0331. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet med
ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31.
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En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och
sjukvårdsavtal har beslutats i samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i oktober
2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning. Västra Götalandsregionen föreslår
att parterna godkänner en förkortning av uppsägningstiden i hälso och sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader. Ändringen innebär att parterna sex
månader före avtalstiden slut, dvs. senast den 30 september 2016, behöver ta
ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna att uppsägningstiden i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med Västra
Götalandsregionen justeras från tolv till sex månader.
§ 34
2015/KS0422 751
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Stärk familjehemmen!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås
Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr och
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen delar motionärernas synpunkter när det gäller brist på familjehem
i Borås och svårigheter att rekrytera nya. Kommunstyrelsen anser därför att ett
utredningsuppdrag också ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik
familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning bör också utredas hur
Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder.
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Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att
stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
§ 35
2015/KS0421 700
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Inför socialtjänsten online!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: - Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden i uppdrag att utifrån socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på
internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Ge
stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att
efter genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.
Motionen har varit remitterad till Ungdomsrådet, stadsdelsnämnderna Norr, Väster
och Öster samt till Sociala omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av att finnas där
ungdomarna finns, dvs ”online”. Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet
som i den fysiska verkligheten, och detta ställer helt nya krav på bland annat socialtjänsten för att kunna uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper
tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på
internet hindrar att nätet fullt ut används som en arena för kontakt med unga.
Motionärerna föreslår att Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden får ett uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet.
Kommunstyrelsen menar att Stadsdelsnämnden Väster med ansvar för samordning
av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet ensam får uppdraget, men att
utredningen sker i samverkan med berörda verksamheter.
Motionärerna föreslår också att man efter genomförd utredning om möjligt inför en
socialtjänst online. Här anser Kommunstyrelsen att detta bör ingå i hur Borås Stad
ska agera strategiskt när det gäller e-tjänster, och att utredningen är en del av detta
underlag. Uppdraget bör därför återrapporteras till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet avseende
möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
§ 36
2015/KS0253 139
Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet
med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018.
Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas
agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2015 är på fyra av programmets
sju programområden: arbete, utbildning, boende samt delaktighet.
Arbetslivsnämnden har ställt ett antal frågor med anledning av detta.
Ett förslag till svar har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Upprättat svar översänds till Arbetslivsnämnden.
§ 37
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-12-31. (2015/KS0008 049

b)

Vårdföretagarna, angående den statliga kompensationen för höjda
arbetsgivaravgifter för unga. (2015/KS0516 041)

c)

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman
för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola i Borås Stad
fr.o.m. läsåret 2015/16. (2014/KS0162 611)
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§ 38
2015/KS044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda
riktlinjer
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 december 2015
(ärendenummer 41/2015).
§ 39
2015/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 2015 (ärendenummer 75-88/2015).
§ 40
2016/KS0090 045
Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015 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 38,6 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 och extraordinära poster:

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

Belopp i
mnkr
-3,8
53,6
42,6
-10,5
10,6
11,4
-16,1
-8,0
79,8
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Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 38,6 miljoner kronor i
koncernbidrag. Av detta stannar 3,8 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka
främst räntekostnader, och återstående 34,8 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag
till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter
AB.
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.
§ 41
2015/KS0745 001
Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i Borås, CKS
Utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag har Kommunstyrelsen utsett Ulf Sjösten (M)
och Magnus Carlsson (S) att utreda förutsättningarna för en inrapporteringsfunktion
av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, en så kallad visselblåsarfunktion,
samt ett kunskapscentrum i Borås Stad.
I utredningsuppdraget framhöll Kommunstyrelsen vikten av att arbeta för att
förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet. Ett kunskapscentrum bör vara en resurs för både arbete mot den ekonomiska organiserade
brottsligheten i upphandlingsprocessen och förebyggande arbete mot oegentligheter
och korruption inom Borås Stads organisation. Utredningen borde enligt Kommunstyrelsen även belysa möjligheterna att i ett kunskapscentrum inkludera frågorna
om våldsbejakande extremism, och utreda såväl organisatoriska, juridiska som
ekonomiska aspekter.
Utredningen, vilken framgår av bilaga, föreslår att ett centrum för kunskap och
säkerhet i Borås Stad inrättas från och med juli 2016 på Stadskansliet direkt under
kommunchefen. En anonym inrapporteringskanal, visselblåsarfunktion, inrättas inom
ramen för centret. Utredningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen övertar ansvaret
för Borås Stads upphandling från Tekniska nämnden och för Borås Stads säkerhetsfrågor från Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat om införande av ett
kunskapscentrum i budgeten för 2016, och gett Kommunstyrelsen uppdraget att
införa centret. Utredningen har varit en del av underlaget till Kommunfullmäktiges
ställningstagande och Kommunstyrelsen avser utföra uppdraget i enlighet med
utredningens förslag, förutom att frågan om flytten av kommunens upphandlingsavdelning hänskjuts till arbetet med omorganisationen. Uppdraget rapporteras till
Kommunfullmäktige i sedvanlig ordning.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i Borås, CKS, läggs med godkännande till
handlingarna.
Kommunchefen ges uppdraget att införa centret.
§ 42
2015/KS0790 175
Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor
Borås Stad har beretts möjlighet att svara på rubricerad remiss. Förslaget har
remitterats till kommunens Miljö- och konsumentnämnd som tillstyrker förslaget.
Förslaget berör inte direkt deras tillsynsverksamhet och har därför inget att erinra.
Kommunstyrelsen har ingen annan synpunkt än Miljö- och konsumentnämnden utan
tillstyrker förslaget för Borås Stads del.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor.
§ 43
2015/KS0836 133
Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var för sig träffa avtal med
Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagning av ensamkommande barn.
Länsstyrelsen företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn som innebär 39 boendeplatser
för åldern 14 – 17år här finns förslag på en ny överenskommelse.
Dessutom finns en överenskommelse om anordnare av boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 45
boendeplatser denna överenskommelse ligger kvar.
Förslag till en ny överenskommelse har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen
och innebär en utökning av antal boendeplatser enligt följande:
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För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
en utökning från 39 boendeplatser till 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år. Enligt
kontakt med Migrationsverket kommer överenskommelsen att gälla från och med 1
april 2016
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
beslut: Bemyndiga Kommunstyrelsen att behålla den överenskommelse med
Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn motsvarande 39 boendeplatser för åldern 14-17 år, de ensamkommande
flyktigbarn som migrationsverket tilldelar Borås Stad skall ha genomgått medicinsk
åldersbedömning.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Lena Palméns förslag.
Proposition
Ordföranden ställer 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 bifaller 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 (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
Reservation
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
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§ 44
2015/KS0830 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 15 december 2015 att Kommunstyrelsen
beslutar under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker förslaget att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kvarteret Brämhult 4:2 m.fl. Borås. Investeringsutgiften beräknas till 34 000 000
kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2016.
I samband med denna etablering lämnas två paviljonger Ängsgården och Brämhultsgården med två avdelningar vardera. Totalt planeras sex avdelningar och nettoökningen blir två avdelningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att
Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan,
avseende nybyggnad av förskola vid Kärrabacken kvarteret Brämhult 4:2 m.fl. Borås.

§ 45
2016/KS0092 303
Borås Energi och Miljö AB; utökning av verksamhetsområde VA
(Vatten och Avlopp)
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2015-08-20 beslutat om VA-taxa för 2016. Bolaget föreslår
nu en utökning av verksamhetsområde VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt
rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verk samhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
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De fastigheter som har anslutits och föreslås inför livas i verksamhetsområdet
framgår nedan.
FASTIGHET
Ljushults-Hulu 1:72
Brämhult 11:205
Brämhult 11:206
Brämhult 1:11
Brämhult 1:18
Skorpionen 3
Toarp 2:10
Skänstad 6:24
Skänstad 1:124
Sölebo 1:117
Asklanda 1:14
Fristads Prästgård 1:113
Längjum 9:8
Längjum 9:10
Gingri-Nygården 4:3
Slätthult 1:100
Slätthult 1:102
Riddarebolet 1:10
Riddarebolet 1:11
Riddarebolet 1:12
Riddarebolet 1:13
Riddarebolet 1:18
Riddarebolet 1:19
Kinnarumma 3:8
Heden 1:19
Heden 1:9
Ekås 1:3 > 6
Bråthult 1:55
Råslätt 1:36
Norrmalm 1:1
Spinellen 2
Spinellen 3
Spinellen 4
Rydboholm 6:17
Bytorp 1:68
Bytorp 1:69
Rångedala 1:24

OMRÅDE
Aplared
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Byttorp
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Frufällan
Frufällan
Gingri
Gånghester
Gånghester
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Målsryd
Målsryd
Målsryd
Norrmalm
Ryda
Ryda
Ryda
Rydboholm
Rångedala
Rångedala
Rångedala

VERKSAMHET
SV
SVD
SVD
SV
SV
SV
S
SV
SV
S
SV
D
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
V
SVD
SVD
SV
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Ormåsa 2:4
Hällered 1:36
Sölebo 1:109
Paradis 1:111
Paradis 1:51
Paradis 1:90
Paradis 1:32
Paradis 1:37
Årbo 1:11
Visiret 2
Viared 5:1
Vindtyget 5
Vindtyget 8
Kinnarumma-Fagerhult 2:49
Rydboholm 1:402
Rydboholm 1:377
Rydboholm 1:331

Rångedala
Sandhult
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svaneholm
Viared
Viared
Viared
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors
Viskafors
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SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
V
D
D
SV
SV
SV
SV

Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet för VA

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
§ 46
2015/KS0779 315
Uppförande av parkeringshus på fastigheten Vulcanus
Borås kommuns Parkerings AB avser uppföra ett parkeringshus på Vulcanus
markparkering samt förvärva det berörda markområdet. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolaget föreslår att det på Vulcanus markparkering byggs ett parkeringshus med 270
p-platser, vilket innebär ett tillskott på 210 platser. P-huset byggs i elva halvplan och
kommer att ha en fasad som delvis består av solceller. Investeringen beräknas uppgå
till 77 miljoner kronor. Byggstart planeras till våren/försommaren 2016 med ett
färdigställande under kvartal 1 2017.
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i närområdet stort. Dessutom är
behovet av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera
befintliga markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Vulcanus parkeringshus ligger i linje med den pågående stadsutvecklingen.
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Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade driftsunderskott.
Nybyggnationer av parkeringshus är till stora delar tvingande och icke lönsamma,
och då bolaget förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver kommer bolagets
lönsamhet att påverkas. Det är därför viktigt att i möjligaste mån begränsa
driftsunderskottet. Med anledning därav föreslår Kommunstyrelsen att bolaget ser
över sin avgiftssättning och harmoniserar den med Tekniska Förvaltningen.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag uppföra
parkeringshus på Vulcanus parkeringsområde.
§ 47
2015/KS0780 706
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning 2016
Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Knappt hälften, 49 %, är livsmedelskostnader och övriga kostnader är i huvudsak personalkostnader.
Livsmedelskostnaden följer Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för
2016 enligt Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 6/2015 Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2016. Åldersgruppen 75 år och äldre
används eftersom flertalet av dem som bor i särskilt boende eller har hemtjänst
tillhör gruppen. Den genomsnittliga livsmedelskostnaden för 2016 är 1 775 kronor
per månad för åldersgruppen, vilket är en ökning med 1,7 % jämfört med föregående
år. Övriga kostnader har räknats upp med 1,3 %.
Matavgiften är 3 660 kronor per månad när kommunen tillhandahåller samtliga
måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 1,7 %.
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 2 095 kronor per månad.
Jämfört med 2015 är detta en ökning med 1,7 %.
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.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att
gälla fr o m den 1 februari 2016.
§ 48
2015/KS0777 107
Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 miljoner
kronor från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta marken till Stiftelsen och
bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 miljoner kronor för att renovera
huset.
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal har gällt under perioden 2011-2015.
Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i stället
fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av Åhagas
verksamhet. Det årliga verksamhetsbidraget har uppgått till 500 000 kronor årligen
att jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till
1 000 000 kronor per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom subventionerad lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till boråsarna och
besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden väl har
uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varumärket Åhaga
bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och därmed stärkt
Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska effekter. Ekonomiskt står
inte verksamheten på Åhaga och faller med verksamhetsbidraget från Borås Stad
men är enligt stiftelsen av största betydelse för Åhagas fortsatta utveckling och ger en
säkerhet och trygghet inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev.
överskott från verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk
utveckling.
Åhagastiftelsen har föreslaget att parterna tecknar ett nytt avtal omfattande fem år
med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 5-års perioden.
Kommunstyrelsen instämmer i detta och vill inom avtalets ram föra en diskussion
med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan bidra till att stärka
Borås Stads position som en attraktiv besöks- och boendeort.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-01-25

17 (19)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns tillsammans med
de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
§ 49
2015/KS0806 206
Överklagande av KF:s beslut 2015-11-18--19, § 185. Regler för hyror
för LSS-boenden
En privatperson har överklagat Kommunfullmäktiges beslut den 18-19 november
2015, § 185, Regler för hyror för LSS-boenden. Beslutet innebär att Kommunfullmäktige fastställer nya regler för hyror avseende LSS-boenden samtidigt som
tidigare beslut om principer för hyressättning av sådana bostäder upphävs.
Förslag på yttrande till förvaltningsrätten som innebär att kommunen motsätter sig
det överklagade beslut upphävs har upprättats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunen motsätter sig att det överklagade beslutet upphävs och ger in yttrande enligt upprättat
förslag.
§ 50
2015/KS0315 206
Komplettering av beslut om ”Regler för hyror för LSS-boenden”
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2015-11-18--19, § 185, ”Regler
för hyror för LSS-boenden”. Dessa regler gäller från och med 1 januari 2016.
Reglerna innehåller att Kommunfullmäktige årligen skall fastställa ett tak för hyrans
storlek oavsett vilken hyra som fastställts i hyresförhandlingarna.
Beslutet grundade sig på en skrivelse från Kommunstyrelsen. Av denna framgår att
Kommunstyreslen föreslår att hyrestaket skall vara 5 300 kronor per månad under
2016. Denna del av förslaget skulle självfallet ha ingått i de beslutsmeningar som
Kommunfullmäktige tog ställning till. Men till följd av ett misstag ingick inte
hyrestaket i det föreslagna beslutet. Följden blev att det nu inte finns något formellt
hyrestak eftersom beslutet innehöll att det tidigare taket upphävdes.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige skall komplettera sitt beslut så
att det även innehåller att hyrestaket för hela 2016 är 5 300 kronor per månad.
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Regeln om ett hyrestak innebär en begränsning av hyrans storlek i förhållande till det
som lagts fast vid hyresförhandlingarna. Det är alltså i praktiken ett beslut som
gynnar den hyresgäst som har en förhandlad hyra över hyrestaket. Detta är en grund
för att beslutet kan tillämpas retroaktivt från januari 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18--19, § 185, kompletteras med att hyrestaket för
2016 fastställs till 5 300 kronor per månad.
§ 51
2013/KS0272 212
Medborgardialog – Öp16 är på samråd
I arbetet med Borås Stads nya översiktsplan har processen och den breda dialogen
med boråsarna varit i fokus. Nu är det dags för Öp16 att gå ut på formellt samråd.
Det innebär att vi fram till juni 2016 vill få in synpunkter på förslaget. Samrådstiden
används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa framtidens kommun.
Borås Stad kommer att bjuda in till workshoptillfällen under våren 2016 där vi
samtalar om varför Borås växer, vilka fördelar det finns med att Borås växer, vilka
utmaningar vi står inför när vi blir fler och viktigast av allt, vi vill nu ha synpunkter
på hur Borås bör växa för att det ska vara enkelt, roligt och självklart att välja Borås
som sin hemkommun. De synpunkter som vi får in via workshoparna kommer att
sammanställas som synpunkter på samrådshandlingen för Öp16.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samrådstiden för Öp16 används som ännu ett tillfälle till dialog om hur vi vill skapa framtidens
kommun.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kjell Classon (S)
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari 2016

Göran Björklund
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