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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.
§ 76
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Per Carlsson
(S) som ersättare.
§ 77
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.17–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 78
2016/KS0053 282
Delegationsbeslut; Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 februari 2016
(ärendenummer 3/2016).
§ 79
2010/KS0510 050
Dom från Marknadsdomstolen avseende talan mot förbud mot
otillåten säljverksamhet, Servicekontoret
Stockholms Tingsrätt hade i dom den 31 mars 2015, på talan av Konkurrensverket,
förbjudit kommunen, genom sitt Servicekontor, att sälja entreprenadtjänster till andra
än kommunala förvaltningar och bolag, med vissa specificerade undantag. Förbudet
var förenat med ett vite om 3 000 000 kronor.
Domen överklagades och Marknadsdomstolen har nu i dom den 15 februari 2016,
med upphävande av tingsrättens dom, avslagit Konkurrensverkets talan i dess helhet.
Kommunen har även tilldömts ersättning för sina rättegångskostnader i båda
instanserna med sammanlagt 6 251 000 kronor, innefattande ersättning för såväl alla
utlägg för externt anlitat ombud, externt anlitade experter samt rese- och logikostnader som för eget nedlagt arbete i processen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen lägger Marknadsdomstolens dom den 15 februari 2016, mål A 4/15, med
avslag på Konkurrensverkets talan, till handlingarna.
Protokollsanteckning
Annette Carlsson (M), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 80
2016/KS0073 102
Val av ledamöter till den politiska styrgruppen för Strategiska ITfrågor mandatperioden 2015 – 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Till ledamöter i den politiska styrgruppen för Strategiska IT-frågor utses: Mattias Duell (S),
Fredrich Legnemark (V), Tom Andersson (MP), Mikael Wickberg (M), Lars-Gustaf Andersson
(L), Jan Idehed (C), Per-Jonas Carlsson (KD) och Niklas Hallberg (SD) t.o.m. den 31december
2018.
§ 81
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 82
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
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§ 83
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet
Centerpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 84
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata samlingspartiet
Moderata samlingspartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 85
2016/KS0180 108
Begäran om skadestånd
En kommuninnevånare har begärt 100 000 Euro i skadestånd för angivna
kränkningar mot honom och hans familj.
Stadsjuristen har upprättat en PM med förslaget att hans begäran ska avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen avslår, enligt stadsjuristens förslag, begäran från kommuninvånare om skadestånd
med 100 000 Euro för påstådda kränkningar.
§ 86
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 december 2015
– 21 januari 2016 (ärendenummer 609, 619, 633, 646, 649, 657-658, 661 och 663694/2015).
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§ 87
2015/KS0003 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 oktober 2015
(ärendenummer 3/2015).
§ 88
2016/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 januari-15
februari 2016 (ärendenummer 1-52, 54-76, 78-80 och 82-91/2016).
§ 89
2016/KS0003 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 januari-10
februari 2016 (ärendenummer 1-3/2016.
§ 90
2015/KS0042 023
Delegationsbeslut; delegation angående dispens för tillsättande av
tjänst med lägre sysselsättningsgrad än heltid
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 april-10 augusti
2015 ( ärendenummer 18-23/2015).
§ 91
2015/KS0026 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 2 december
2015. (2015/KS0026 103)

b)

Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk
inkludering. (Ärendet är överlämnat till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2016/KS0146 130)

c)

Synpunkter på äldrevården.(Ansvarigt kommunalråd Lena Palmén (S) har
besvarat brevet) (2016/KS0156 739)

d)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Redovisning av åtgärder – ärende
43-2012:5404. (2012/KS0652 600)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-03-07

e)

6 (16)

Synpunkter på vite och kommunikation med politiker.
(2016/KS0093 600)

§ 92
2016/KS0122 130
Romsk inkludering
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice, insatser för
nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.
Arbetslivsnämnden föreslår nu i skrivelse till Kommunfullmäktige att man ges
uppdraget att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den
av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.
Kommunstyrelsen anser att uppdraget att arbeta med romsk inkludering i Borås Stad
och att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå ligger inom ramen för det
nuvarande uppdraget som Arbetslivsnämnden har.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för Arbetslivsnämndens
nuvarande uppdrag.
§ 93
2015/KS0648 739
Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana
dem till trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och
tomma platser på vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”. Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta
fram ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga
berörda nämnder och styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår
ska omdanas. Intagningsstoppet gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som
ska omdanas.
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Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB
Bostäder. Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till
trygghetsbostäder. Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med
hemtjänstinsatser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas successivt till trygghetsbostäder.
Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på
möjligheterna till ett större och mer varierat trygghetsboende i området.

§ 94
2015/KS0840 611
Remissvar; ”Promemorian Vissa timplanefrågor”
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över ”Promemorian Vissa timplanefrågor”.
I promemorian föreslås att undervisningstiden i matematik utökas med ytterligare
105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skolväsendet. Det motsvarar en
timme per vecka i tre årskurser i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Det
föreslås också att undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar för elever
som läser ämnen i grundsärskolan.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Stadsdelsförvaltningen Norr har handlagt yttrandet och föreslår Kommunstyrelsen
att tillstyrka remissen.
På grund av kort remisstid har kommunalrådet Lena Palmén undertecknat
remissvaret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgivet remissvar.
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§ 95
2015/KS0806 206 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Yttrande till Förvaltningsrätten om överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19, § 185, om hyror för LSS-boenden.
(2015/KS0806 206)

b)

Lokalförsörjningsnämnden. Rapport från särskilt uppdrag i budget 2015
angående att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
(2015/KS0825 282)

§ 96
2016/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 23 februari 2016,
(ärendenummer 2/2016).
§ 97
2015/KS0796 206
Förslag till ett nytt system för internhyra
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörjningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa
använder, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna
framgår av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget.
Yttrandet biläggs. Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a.
att det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras.
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som
bedrivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp
indelas i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen
föreslår att styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och
nivåtillhörighet inför starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande
beslut fattas av Lokalförsörjningsnämnden.
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för
skollokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken.
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Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för
lokalerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostnader.
Det är viktigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva
kostnadsberäkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för
avskrivningar och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa
principer inom Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka
hyresnivåerna. En annan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta
förslag, är själva lokalplaneringsprocessen inklusive investeringsbudgeten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressystemet på de principer som redogörs för i
Kommunstyrelsens framställning.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra
vilka lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad,
samt att inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper
inklusive nivåtillhörighet inom respektive grupp.
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
§ 98
2016/KS0170 106
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.
Kommunfullmäktige föreslås delegera till Kommunstyrelsen att besluta om instruktioner till valda ombud.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden
Mohamed Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
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Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.

§ 99
2012/KS0472 714
Svar på motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla
Annette Carlson (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012
lämnat en motion om en barnomsorg för alla. I motionen föreslås: Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med flexibla öppettider samt kostnader för detta Stadsdelsnämnderna skall
erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om behov och efterfrågan
finns
Samtliga stadsdelsnämnder har i princip tillstyrkt den verksamhetsinriktning som
föreslås i motionen.
Under den tid som förflutit sedan motionen skrevs har utbudet av natt- och
helgöppna förskolor i Borås ökat så att nu finns en förskola i varje stadsdel med
detta utbud. Motionärens syfte är således tillgodosett.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 100
2014/KS0461 291
Svar på motion av Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och
Annette Carlson (M): Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlsson (M) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 lämnat en motion med rubriken
”Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan”.
Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr har yttrat sig över motionen.
Yttrandena biläggs.
Efter att nämnderna yttrat sig över motionen har en anpassning gjorts av matsalens
lokaler med avsikt att avhjälpa akuta behov. Dessutom gavs i budgeten för 2015 ett
uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie av en utbyggnad av
Engelbrektskolan. Som en särskild bakgrund till uppdraget angavs i budgettexten att
skolans matsal inte täcker det behov som finns. Lokalförsörjningsförvaltningen
arbetar nu med uppdraget.
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I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en ”utredning om
skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram”.
Stadsdelsnämnden Norr biträder Kommunstyreslen i arbete med detta uppdrag.
Det pågår således utredningar som berör användning och utformning av
Engelbrektskolan. När dessa är klara kan konkreta beslut om behovet av arbeten i
skolan tas. Motionens intentioner är härigenom i praktiken tillgodosedda.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015/KS0800 875
§ 101
Remiss över betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Utredningen har genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag,
myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. I betänkandet
beskrivs de statliga museernas historia och museipolitikens utveckling över tid.
Vidare behandlas hur vissa mer genom gripande samhällsförändringar påverkat
förutsättningarna för museiverksamhet samt viktigare trender och
utvecklingstendenser som kan förväntas vara av betydelse framöver.
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas Kulturnämnden.
Kulturnämnden anför att delar av förslaget berör inte den kommunala verksamheten
mer än indirekt. Museiutredningen Ny Museipolitik (SOU2015:89) ger dock flera goda
förslag till utveckling av modern museiverksamhet inom både stat och kommun,
såsom att stärka principen om ”armlängds avstånd”, att ge museerna en ökad frihet
beträffande gallring av museisamlingar samt en ny stark museilag som slår fast
museernas särställning som kunskapsinstitutioner. I ett internationellt perspektiv är
museilagstiftning inget nytt och tillämpas exempelvis redan i grannländerna Danmark
och Finland, även om de inte är helt jämförbara.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad ställer sig positiv till betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik och antar
Kulturnämndens synpunkter som sitt eget remissyttrande.
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§ 102
2016/KS0124 805Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av kök från Sparsörs AIK
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Sparsör AIK
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kronor, för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen.
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få
anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att
bygga en temporär förskola på föreningens område.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningar med föreningen meddelat att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
dessutom den nya konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan
etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen
kan utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att
bygglov medges för etableringen av förskolan. Stadskansliet ha haft kontakt med
Lokalförsörjningsförvaltningen som säger att det finns ett positivt förhandsbesked
om ett tillfälligt 5-årigt bygglov för en förskola. Planen är att paviljongerna skall vara
på plats under juni månad 2016.
Kommunstyrelsen ser positivt på denna ansökan som löser två saker samtidigt; ett
”win-win koncept” där goda viljor samverkar. Kommunstyresen föreslår därför
Kommunfullmäktige att bevilja Sparsör det föreslagna anläggningslånet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000
kronor, för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget
betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
§ 103
2015/KS0646 291
Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, Kattugglan
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 februari 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, Kattugglan 1. Investeringsutgiften för ombyggnationen beräknas till
33 651 000 kronor enligt det anbud som kommit, vilket är 3 661 000 kronor mer än
vad som är budgeterat för projektet i investeringsbudgeten.
Efter dialog mellan Lokalförsörjning- och Utbildningsförvaltningen avvaktar
verksamheten med beslut om att lämna de paviljonger som beskrivs i
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anslagsframställan. Bäckängsgymnasiet är idag trångbott och elevunderlaget för
höstterminen blir avgörande för om paviljongerna kan lämnas eller ej.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kr för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, Kattugglan.
§ 104
2016/KS0189 042
Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av generellt statsbidrag
med anledning av den rådande flyktingsituationen
Borås Stad har fått sammanlagt 81,0 miljoner kronor i ett tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader i samband med den rådande flyktingsituationen. Av dess
pengar avser 6,2 miljoner kronor år 2015 och har då bokförts och räknats in i kommunens resultat för 2015.
Återstående tillgängliga medel 74,8 miljoner kronor föreslås att användas till att
tillfälligt förstärka våra verksamheter och får då ses som ett extra utökat ekonomiskt
utrymme utöver de ordinarie ersättningsformer och statsbidrag som finns tillgängliga
för flykting- och invandringshanteringen. De verksamheter som primärt berörs för
kommunen är grund- gymnasie- och vuxenutbildningen.
Vad gäller kommunens hantering av det generella statsbidraget uttalar RKR (Rådet
för kommunal redovisning) att det skall vara helt intäktsfört under 2016. Detta
innebär då att vi sannolikt kommer att få ett redovisningsmässigt överskott i bokslut
2016 och motsvarande underskott under 2017. Hur detta skall hanteras i en
balankravsutredning får vi ta ställning till då. Ett alternativ är att öronmärka
”överskottet” i bokslut 2016.
Kommunstyrelsen är medveten om att det kan finnas andra verksamheter som har
tillkommande kostnader i samband med den stora flyktingtillströmningen. I syfte att
så fort som möjligt ge de stora verksamheterna besked om de extra resurserna har
inte alla verksamheter genomlysts.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

2016
15 350 000 kr
23 800 000 kr
5 000 000 kr

2017
15 350 000 kr
15 300 000 kr
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I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
§ 105
2015/KS0296 532
Svar till Sverigeförhandlingen
Borås Stad är intresserad att inleda förhandlingar om järnvägssträckning och station
för höghastighetståg på det som kallas Götalandsbanan
Ett förslag till skrivelse till Sverigeförhandlingen har utarbetats.
Ett centralt stationsläge i Borås är viktigt eftersom Borås är mittpunkten i Boråsregionen och även slutmål för många resenärer. Detta gör också att vi kan utnyttja
och bygga ut den infrastruktur som redan finns. Det ger effektiva byten och gör att
resan från dörr till dörr blir så snabb som möjligt. Ett centralt stationsläge som inte
skapar barriärer gör att innerstaden kan fortsätta att växa hållbart och staden får
ytterligare en central mötesplats tillgänglig för alla i vår region.
Samtidigt är höghastighetsjärnvägen en stor investering och ska ses på 100-150 år,
enligt Sverigeförhandlingen. Vi måste därför prognostisera en kraftig ökad befolkningstillväxt och bygga stambanor och stationer som är dimensionerade för en kapacitet som står sig i åtminstone ett sekel. Möjligheten till en utbyggd regionaltrafik
måste således säkerställas både i form av stationer och spår.
Det finns ingen automatik som innebär att tillväxt och utveckling enkelt växer fram
tack vare en investering i infrastruktur. Istället beror utvecklingen på hur väl den nya
infrastrukturen bäddas in i den regionala planeringen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättad skrivelse översänds till Sverigeförhandlingen.
§ 106
2015/KS0811 222
Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR
Boverket har remitterat förslag till ändringar av Boverkets Byggregler, BBR.
Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger ärenden enligt BBR har gått igenom
remissen och tillstyrker remissen.
Föreslagna ändringar avser avsnitt l Inledning, avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och Driftutrymmen , avsnitt 5 Brandskydd och avsnitt 6
Hygien, hälsa och miljö.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Upprättat remissyttrande tillstyrks och översänds till Boverket.
§ 107
2015/KS0479 214
Yttrande över detaljplan för Centrum, Vale 1, 2, 3 och 4
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsplan för fastigheterna Vale 1, 2, 3 och
4. Genom att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheterna
bildar en istället för fyra fastigheter.
De fyra fastigheterna bildar ett kvarter som ligger utmed Allégatan, Nygatan,
Sparregatan och Åsbogatan. Planområdets storlek är 2 170 m2. Marken i området är i
privat ägo.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
§ 108
2016/KS0262 270
Initiativärende: Bostäder för kommunplacerade nyanlända
Annette Carlson (M), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har i ett initiativärende till Kommunstyrelsen föreslagit att
Kommunstyrelsen beslutar: Stadskansliet uppdras på sammanträdet den 21 mars
redogöra för konsekvenserna av bosättningslagen i enlighet med de punkter som
redovisas, se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette
Carlson med fleras förslag dock att uppdraget skall redovisas den 4 april
istället.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) med
flera:
Stadskansliet uppdras på sammanträdet den 4 april redogöra för konsekvenserna av
bosättningslagen i enlighet med de punkter som redovisas i initiativärendet.
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Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-07, § 79

Protokollsanteckning i ärende Kc2 - Dom från Marknadsdomstolen avseende talan mot förbud mot otillåten säljverksamhet,
Servicekontoret
Allianspartierna vill genom denna anteckning till protokollet markera att vi
vidhåller vår uppfattning att principen, om att kommunen inte ska erbjuda
tjänster till privatpersoner, föreningar och andra organisationer på den privata
marknaden, inte påverkas av domen.
Konkurrensverkets stämning av Borås Stads Servicekontor har tagit mycket tid
i anspråk och kostat en ansenlig summa skattepengar. Allianspartiernas
uppfattning är att både tid och pengar hade kunnat sparas om Borås Stad
bestämt sig för att inte erbjuda tjänster och konkurrera på den privata
marknaden.
Marknadsdomstolen konstaterar, i likhet med tingsrätten, följande:
Marknadsdomstolen finner, lika med tingsrätten, att kommunens försäljning av
mark- och anläggningsentreprenader i förevarande fall utgör en säljverksamhet i
KL:s mening. Vidare finner Marknadsdomstolen, lika med tingsrätten, att den av
kommunen bedrivna säljverksamheten inte är förenlig med lag.
Verksamheten riktad till icke-kommunala kunder är enligt domstolarna inte
förenlig med kommunallagen.
Allianspartierna förutsätter att Marknadsdomstolens uttalande väger tungt i det
arbete, som Kommunstyrelsen ansvarar för, som handlar om att utreda
Servicekontorets roll. Servicekontoret ska arbeta inom de ramar som
kommunallagen anger.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-07, § 108
Initiativärende
Bostäder för kommunplacerade nyanlända
Sedan den 1 mars gäller bosättningslagen (2016:38) som anger att alla
kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen
omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller
annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716)
samt anhöriga till dessa personer.
Lagen har skapat en febril aktivitet i många kommuner där olika slags bostäder
projekteras och byggs, ofta i form av modulbostäder. Borås Stad kommer att
anvisas ett antal nyanlända och behöver möta de behov som finns utifrån vad
Migrationsverket fastställer.
Allianspartierna är måna om att Borås Stads arbete för att klara bosättningen
av de nyanlända ska ske på ett transparent sätt. Det är viktigt att kommuninvånarna tidigt i processen får vetskap om hur kommunen resonerar för att
kunna lösa bostadsfrågan.
Mot bakgrund av ovan föreslår Allianspartierna:
-

Kommunstyrelsen informeras om vilka planer som finns samt vilken
tidsplan som gäller.
Kommunstyrelsen informeras om vilken beslutsprocess som krävs.
Kommunstyrelsen informeras om vilken kriterier för placeringarna av
nya bostäder som används och hur stora boenden som kan förväntas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadskansliet uppdras på sammanträdet den 21/3 redogöra för konsekvenserna av
bosättningslagen i enlighet med de punkter som redovisas ovan.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

