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blocksekreterare
sekreterare

§ 592
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Kjell
Classon (S) som ersättare.
§ 593
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.00–15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 594
2016/KS0252 106
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbunds sammanträden 2016. (2016/KS0252 106)

§ 595
2016/KS0703 102
Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill
2017 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är
aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
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Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

§ 596
2016/KS0704 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han
utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus
AB.
§ 597
2016/KS0710 002
Bemyndigande att underteckna handlingar
Kommunstyrelsens reglemente § 8 anges att utfärdade handlingar undertecknas på
det sätt Kommunstyrelsen bestämmer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar
på styrelsens vägnar skall - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman - undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för honom av förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden.
Vid förfall för ordföranden, kommunalrådet Ulf Olsson (S), förste vice ordföranden,
kommunalrådet Annette Carlson (M) eller andre vice ordföranden, kommunalrådet Tom
Andersson (MP), skall förenämnda handlingar undertecknas av kommunalrådet Malin Carlsson
(S) eller kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L).
Övriga av styrelsen eller dess kommunalrådsberedning eller av beredningsgrupp och ledningsgrupp
utfärdade handlingar skall - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman undertecknas av
programansvarigt kommunalråd inom respektive ansvarsområde.
Beträffande ersättare för programansvarigt kommunalråd gäller vad Kommunstyrelsen särskilt
beslutat.
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§ 598
2016/KS0709 002
Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån
m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, 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 2017 års
utgång.
§ 599
2016/KS0707 002
Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och
styrelser utställda checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare och tills dess annorlunda
beslutats, dock längst intill 2017 års utgång ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jakobsson
redovisningschef Ronny Gabrielsson
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Kerstin Jönsson
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac

§ 600
2016/KS0708 002
Attest- och utanordningsrätt 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2017:
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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.
§ 601
Fullmakt för stadsjurister

2016/KS0705 002

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby och Torbjörn Alfredsson eller den
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga
myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar
och anta eller förkasta förlikningsförslag.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med stöd av denna fullmakt för talan
i mål och ärende, uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt
när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2017 års utgång.
§ 602
2016/KS0706 002
Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Befullmäktiga förvaltningschef Rune Henriksson, Lokalförsörjningsförvaltningen eller den han i
sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens
talan inför hyres- och arrendenämnden för tiden intill 2017 års utgång.
§ 603
2016/KS0742 111
Folkomröstning om Kongresshuset
Kommunfullmäktige har den 11 november 2016 mottagit namnlistor med krav på att
en kommunal folkomröstning skall genomföras. Listorna har uppropet: ”Jag vill att
Borås Stad genomför en kommunal folkomröstning om att riva upp beslutet om det
planerade bygget av ett kongresshus”.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-12-12

6 (27)

Antalet godkända namn på listorna uppgår till 8 274. Namnen och angivna
personnummer har kontrollerats mot Skatteverket, Statens personadressregister
(SPAR). Vidare har en stickprovskontroll gjorts på ett statistiskt urval, se bilagor.
Antalet röstberättigade i Borås uppgår till 84 647 personer per den 11 november
2016.
I Kommunallagen 5 kapitel 23 § regleras möjligheten att väcka ett ärende om att en
folkomröstning skall hållas (folkinitiativ). 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna kan väcka en sådan fråga.
Om ett sådant folkinitiativ har väckts skall fullmäktige, enligt 5 kapitlet § 34 a),
besluta att en folkomröstning skall hållas om:
1. Den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den,
och
2. Inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Ärendet om Kongresshus har behandlats av Kommunfullmäktige vid ett antal
tillfällen. Det första beslutet, ett principbeslut om att bygga ett nytt kongresscenter i
Borås, togs i fullmäktige den 24 januari 2013. Därefter har fullmäktige den 16 januari
2014 godkänt en investering på 210 000 000 kr till ett Kongresshus i Borås. Detta
beslut har överklagats av en kommunmedlem. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 4 februari 2015. Varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen har lämnat prövningstillstånd varför Förvaltningsdomstolens avgörande
står fast. Detaljplanen för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset antogs av
Kommunfullmäktige den 16 juni 2016 och vann laga kraft den 14 juli 2016.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att det inte är avsikten att få till stånd en
möjlighet till överprövning av redan fattade beslut, som är lagstiftarens mening med
folkinitiativ. Den möjligheten ges via laglighetsprövning enligt kommunallagen och
har dessutom redan utnyttjats i detta ärende. En prövning som fullföljts till högsta
instans. Beslutet om Kongresshus har av tre domstolar bedömts vila på laglig grund.
I propositionen framhålls också: ”Ett folkinitiativ medför inte heller någon skyldighet
för fullmäktige att avvakta med att fatta beslut i det ärende som initiativet berör”. Ett
uttalande som ytterligare tydliggör lagstiftarens intention att folkinitiativ har sin
funktion att fylla under beredningen av ett ärende och innan slutligt beslut i frågan
har fattats. I propositionen jämställs resultatet av en rådgivande folkomröstning med
andra förfaranden för samråd och att det endast utgör en del av det underlag som
fullmäktige har att ta ställning till.
Vidare anser Kommunstyrelsen att fullmäktige i sin bedömning skall väga in om
några nya faktiska omständigheter tillkommit. Att det funnits ett antal namnunderskrifter som är kritiska till beslutet är känt sedan mars 2015. Därför tillför den nu
formella framställningen endast upplysningen om att antalet denna gång når upp till
8 274. Kommunstyrelsen noterar samtidigt att genomförd insamling ger vid handen
att cirka 90% av de röstberättigade kommunmedlemmarna inte undertecknat
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uppropet. Utöver detta kan Kommunstyrelsen konstatera att några nya faktiska
omständigheter inte tillkommit som föranleder någon annan bedömning i själva
sakfrågan om ett Kongresshus i Borås.
Kommunstyrelsen delar lagstiftarens syn på värdet av folkinitiativ och andra former
för samråd inför beslut som berör kommunmedlemmarna. Kommunstyrelsen och
andra nämnder arbetar med dessa frågor bl.a. via medborgadialoger och har t.ex.
öppnat webbplatsen för e-petitioner från medborgarna. Det sker i andan av Borås
Stads vision Borås 2025 där skapandet av mötesplatser mellan medborgare och Borås
Stad ingår i det första strategiska målområdet.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Någon folkomröstning om Kongresshuset i
Borås skall inte hållas. Ärendet läggs till handlingarna.
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Ulf Olssons förslag.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Någon folkomröstning om Kongresshuset i Borås skall inte hållas.
Ärendet läggs till handlingarna.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén
(M), Falco Güldenpfennig (KD) och Hans Gustavsson (KD).
§ 604
2016/KS0768 102
Förlängning av mandatperioden för stadsdelsnämnderna
De avgående stadsdelsnämnderna upphör vid årsskiftet den 31 december 2016 och
verksamheten övergår till verksamhetsnämnder. Eftersom stadsdelnämnderna
upphör så kan de inte fastställa årsredovisningen för 2016.
Därför föreslås de valda stadsdelsnämnderna få förlängt mandat till den 28 februari
2017. Nämnderna kan då ha ett möte under 2017 i februari samt innan dess
presidiemöte för att fastställa 2016 års årsredovisning för nämnden. Nämnderna skall
avge årsredovisning avseende föregående år senast 22 februari 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Stadsdelsnämndernas mandatperiod förlängs till och med den 28 februari 2017.
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Endast sammanträdesarvoden skall utbetalas under denna tid.
§ 605
2016/KS0767 299
Orangeriet 2.0.
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner
med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av
användandet av Orangeriet.
Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska fortsätta
vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ
mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna.
Orangeriet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en kväll i veckan med
programverksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med hållbarhet (social,
ekologisk och ekonomisk) i fokus.
Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd,
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska
aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn finnas.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar.
Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar.
Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande förutom att
meningen ”Ett sätt skulle kunna vara att ett socialt företag, detta får prövas av
Kulturnämnden” stryks.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Ulf Sjösten (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Falco Güldenpfennig (KD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (C), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 606
2016/KS0739 002
Förändring i Kommunstyrelsens delegation avseende vakansprövning (personalfrågor)
Kommunstyrelsen har utifrån Kommunfullmäktiges beslut uppgiften att fortlöpande
pröva återbesättning av vakanta tjänster hos stadens samtliga förvaltningar.
Vakansprövningen samordnas av Stadskansliet. Förvaltningarna rapporterar den
vakanta tjänsten via personalsystemet Heroma. Stadskansliet kontrollerar i
vakansprövningen bl.a. om det finns anmäld övertalighet på någon på annan
förvaltning eller om någon redan anställd har anmält intresse för att byta arbete.
Efter beslut om återbesättande sker även annonsering av den vakanta tjänsten via
personalsystemet.
Det är ett stort antal tjänster, cirka 900, som vakansprövas varje år. Det kräver en
effektiv handläggning och att den sker med så liten tidsutdräkt som möjligt. Detta för
att förvaltningarna så snabbt som möjligt ska ges förutsättningen att utan avbrott
personalförsörja verksamheten.
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För att ytterligare underlätta arbetet bör kommunchefen med personalchefen som
ersättare ges möjlighet att fatta beslut om medgivande till återbesättning av vakant
tjänst som avdelningschef och verksamhetsansvarig.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock
ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef delegeras till personalchefen med
organisationsutredaren som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten som avdelningschef och
verksamhetsansvarig skall återbesättas, dock ej förvaltningschef delegeras till kommunchefen med
personalchefen som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst som förvaltningschef delegeras till Kommunstyrelsens
ordförande med vice ordförande som ersättare.

§ 607
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol
och LSS t.o.m. den 30 september 2016
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 608
2015/KS0618 619
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström
(SD): Att införa en skol/ näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 oktober 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt
ovan
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga
elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i
enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt
till Ungdomsrådet
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Stadsdelsnämnderna har belyst kostnaden för en utökning av timplanen i idrott och
hälsa. Kommunstyrelsen bedömer att någon ytterligare utredning avseende kostnader
enligt förslaget i motionen inte behövs.
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om den
nya timplanen och bedöma effekterna av eventuella förändringar. Först därefter kan
det göras överväganden om eventuella lokala utökningar av timplanen eller andra sätt
att skapa fysisk aktivitet i skolan.
Kommunstyrelsen konstaterar att skolorna i Borås Stad har en pågående samverkan
med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan
skola och arbetsliv, vilket är i enlighet med intentionen i motionen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad, se bilaga.
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att motionen förklaras besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 609
2016/KS0619 760
Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016.
Förrevidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdelsnämnderna, Polisen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen.
Remissinstansernas synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt
program. Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar.
Vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 återremitterade Kommunstyrelsen förslaget
och vill att det reviderade programmet:
•
även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant
missbruk
•
att skolans roll tydliggöras
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att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra
skolor
att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna
upptäcka och hantera missbruk av droger

Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spelmissbruk. Detta missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området.
Ändringar gjorda efter återremissen syns i kursiv stil.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020.
§ 610
2016/KS0654 130
Remiss av betänkandet SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism
Regeringen beslutade den 20 mars 2014, om att tillsätta Kommissionen mot antiziganism ( dir.2014:47 ). Regeringen konstaterade i direktiven att det behövs en
kraftsamling mot antiziganism. Romer i Sverige, liksom i många andra europeiska
länder, drabbas av fördomar och diskriminering. Likaså konstaterade regeringen att
myndigheter under senare år har vidtagit åtgärder som i viss mån bidragit till att
förbättra romers situation.
Borås Stad är en av de remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig över
betänkandet.
Arbetslivsnämnden har berett ärendet och lämnat yttrande till Kommunstyrelsen.
Borås Stad delar i allt väsentligt det resonemang och de slutsatser som är formulerade
i betänkandet. De rekommendationer som presenteras i betänkandet är välgrundade
utifrån det arbete kommissionen har genomfört. De erfarenheter och den kunskap
som sedan tidigare finns om romers situation är också en grund för de rekommendationer som presenteras i betänkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Anta Arbetslivsnämndens yttrande som sitt eget.
Översända remissvaret till Kulturdepartementet.
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§ 611
2016/KS0580 269
Markanvisningsansökan – kvarteret Nornan
Kanico AB begärde i augusti 2016 markanvisning för kvarteret Nornan beläget precis
norr om Stadshuskvarteret. Bolaget vill förtäta centrum genom att inom kvarteret
tillskapa såväl förskola som bostäder (med olika upplåtelseformer) och parkeringsplatser.
Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt håller Samhällsbyggnadsförvaltningen på
att upprätta ett planprogram för hur kvarteret i ett större sammanhang ska utvecklas
med parkering, förskola och bostäder i samklang med det kulturhistoriska värdet.
Innan detta arbete kommit längre är Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna
markanvisning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge skrivelse till Kanico AB enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till Mark- och exploateringsavdelningen till dess att markstrategi och riktlinjer för markanvisning är beslutade.
Samhällsbyggnadsnämnden tillskrivs att planprogrammet för kv Nornan ska
prioriteras under 2017, 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 bifaller 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), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Ulf Sjösten (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Avge skrivelse till Kanico AB enligt upprättat förslag.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 612
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-11-30. (2016/KS0008 049)

b)

Sjuhärads samordningsförbund tertialrapport 2 för 2016.
(2016/KS0473 107)

c)

Konstgräsplan Ekarängskolan. (2016/KS0622 821)

§ 613
2016/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, uppoch utlåning däribland till Borås Energi och Miljö AB
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 november 2016
((ärendenummer 19-31/2016).
§ 614
2016/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje enskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 november 2016
(ärendenummer 6/2016).
§ 615
2016/KS0633 041
Budget 2017 för de kommunala bolagen
Bolagen budgeterar 2017 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat efter
finansiella poster på sammanlagt 128 miljoner kronor (mnkr). Stadshusbolagen bidrar
med ett resultat på 125 mnkr och Borås Lokaltrafik AB med 6 mnkr, medan bostadsbolagen budgeterar med en förlust på 3 mnkr.
Det budgeterade resultatet är närmare 50 mnkr sämre än utfallet 2015 och drygt 40
mnkr sämre än prognos 2016 (vid jämförelse mellan åren bortses från AB Bostäders
reavinst under 2016 på 348 mnkr). Jämfört med 2015 och 2016 är stadshuskoncernens resultat på samma nivå, där dock extra nedskrivningar hos Borås Energi och
Miljö AB kan påverka såväl 2016 som 2017. Försämringen sker främst i bostadsbolagen där resultatet minskar cirka 35 mnkr jämfört med 2015 och 2016. I gruppen
”övriga bolag” ingår 2017 endast Borås Lokaltrafik, och resultatminskningen beror
på att de tappar linjetrafiken 1 april 2017.
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Borås Lokaltrafik AB: s upphörande av sin busstrafik är en stor förändring inför
2017. Övriga saker bland bolagen att notera är att AB Bostäder under 2016 avyttrat delar av fastighetsbeståndet vilket stärker balansräkningen och ger bolaget möjlighet att klara nyproduktion. Å andra sidan budgeterar AB Bostäder ett negativt
resultat till följd av bland annat stora utrangeringskostnader. Överlag visar bostadsbolagen låga resultatnivåer i en tid av rekordlåga räntenivåer och hög beläggningsgrad. Borås Elnät AB genererar ett fortsatt högt resultat, och Borås Energi
och Miljö AB bygger upp resultat inför förestående driftsättning av EMC, vilket
kommer få stor påverkan på bolagets ekonomi.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar
på 1 300 mnkr. Största investeringar budgeteras för AB Bostäder i Borås, Borås
Elnät AB och Borås Energi och Miljö AB på ca 340 mnkr vardera. Därutöver tillkommer Borås Energi och Miljö AB: s pågående investering i ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken med en total investeringsvolym på 3 167 mnkr.
Bolag

Resultat
Resultat-/Avkastningskrav
Finansiellt mål
enligt bolagets
enligt Kommunfullmäktige, rullande
enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2017
medelvärde över 3 år
medelvärde över 3 år
Borås Stadshus AB
-2,4
4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db
86,2
20 avkastning på eget kapital, %
Borås Elnät AB
72,6
20 avkastning på eget kapital, %
25 soliditet, %
Borås Djurpark AB
-13,4
-12 resultatkrav, mnkr
Borås kommuns Parkerings AB
6,4
7-8 resultatkrav, mnkr
Industribyggnader i Borås AB inkl db
6,0
7 avkastning på eget kapital, %
20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db
-19,6
-18,5 resultatkrav, mnkr
BSTF AB
-9,0
Inkubatorn i Borås AB
-2,4
-2,4 resultatkrav, mnkr
AB Bostäder i Borås
-9,5
30/3,5 res före utrang mnkr/dir avk %
15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB
1,4
4 direktavkastning, %
10/35 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder
0,7
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus
0,3
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB
4,1
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Borås Lokaltrafik AB

6,2

2 resultatkrav, mnkr

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för de kommunala
bolagen.
Beslut
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Budgetarna 2017 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2017, 9 805 432 000 kronor (varav limit för EMC
3 167 000 000 kronor) i enlighet med bilaga 1, godkänns.
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§ 616
2016/KS0744 732
Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2017
Kommunstyrelsen har att fastställt ersättningarna för 2017 har till stor del beräknats
på samma sätt som för 2016, dock har en genomgång av samtliga poster gjorts för att
uppdatera underlaget.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (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:
Timersättningen för externa utförare inom hemtjänstvalet fastställs.
Vård- och Äldrenämnden uppmanas att snarast införa resultatenheter för den egna
verksamheten. Redovisning av den egna regins kostnader ska ske i varje tertial till
Kommunstyrelsen.
Vård- och Äldrenämnden uppmanas att säkerställa jämförbarheten mellan utförarna
beaktat de olika delar som ingår i LOV-systemet. Om jämförbarhet ej åstadkoms så
ska ersättningsmodellen ses över och ett system presenteras som gör att
verksamheterna går att jämföra, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Ulf Sjösten (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S):
Ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
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§ 617
2016/KS0736 611
Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem 2017
Skollagen och skolförordningen 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. 2017 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. I beräkningarna är hänsyn taget till ny beräkningsmetod av kapitalkostnader, där nu Borås Stad följer Kommunförbundets rekommendation på internränta på 1,75 % mot tidigare egen satt ränta på 3,5% samt rådet
för kommunal redovisning när det gäller komponentavskrivning, avseende kommunens lokaler. Dessutom har hänsyn även tagits till den dom Förvaltningsrätten i
Jönköping meddelade 2016-04-08 gällande beräkning av grundbeloppet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Ersättning per elev i fristående skola:

Grundskola

åk 1-6

6 181 kr/mån

åk 7-9

7 417 kr/mån

Ersättning per elev i fristående förskoleklass
Ersättning per barn i fristående förskola

2 745 kr/mån
1-2 år
3-5 år

87,78 kr/tim
62,70 kr/tim

Ersättning per barn i fristående fritidshem

2 294 kr/mån

Lovdagsersättning

29,64 kr/tim

Ersättningarna gäller fr.om. den 1 januari 2017.
§ 618
2016/KS0762 718
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2017
Ett förslag till ersättning till enskild pedagogisk omsorg år 2017 har utarbetats, se
bilaga.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson
(S):
Ersättningen till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr. o m den 1 januari 2017.
§ 619
2016/KS0715 170
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning 2017. Taxorna skall fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2017 med 3% för grundavgiften och 27% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell för att
beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för timtaxan med hela
1515 kr/timme eller drygt 60%, vilket man föreslås att göra under tre år med första
steget 2017.
Höjningen kan tyckas stor men för 2015 debiterade SÄRF knappt 600 tkr totalt för
dessa tjänster avseende myndighetsutövning. Det är rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt hög under ett par år.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Sjösten (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Ulf Sjösten (M) tjänstgör Oliver Öberg (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
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§ 620
2014/KS0164 299
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga
bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås kommun
Ulla-Britt Åsén (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari
2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att de befintliga biblioteken
används till de ”nya mötesplatserna” för medborgarna och att en organisationsplan
upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek. Detta innan beslut tas om ett
Glashus i Stadsparken.
Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Kulturnämnden, Industribyggnader I Borås AB och
Funktionshinderrådet har yttrat sig över motionen
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för
boende och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan
vägleda till efterfrågad kunskap i olika frågor. Det finns också exempel på aktiviteter
på biblioteken där kommuninvånare och politiker möts. I och med att Kommunfullmäktige beslutat om byggnation av Orangeriet i Stadsparken så är motionen ej
aktuell i det avseendet. När det gäller motionärens förslag att använda biblioteken till
mötesplatser så kan Kommunstyrelsen konstatera att det redan pågår ett sådant
arbete på biblioteken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 621
2013/KS0668 805
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om symfoniorkesterns
framtid
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det görs en utredning för att klargöra hur Borås Stads
ekonomiska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en
långsiktig planering och säkerställa orkesterns framtid. Motionen har varit remitterad
till Kulturnämnden som är den bidragsgivande nämnden i sammanhanget.
Kommunstyrelsen biträder Kulturnämndens uppfattning att Borås Symfoniorkester
är en viktig del av Borås Kulturliv. Av den anledningen och för att ge Symfoniorkestern bättre ekonomiska förutsättningar erhöll Kulturnämnden i Budget 2010 ett
utökat Kommunbidrag på 500 tkr för att öka stödet till Symfoniorkestern. Fr.o.m.
2010 ger Kulturnämnden Borås Symfoniorkester ett årligt bidrag på 800 tkr.
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Om Kulturnämnden anser det vara av vikt att utreda Orkestern långsiktiga
förutsättningar har Kommunstyrelsen inga invändningar. Verksamhetsbidraget till
Borås Symfoniorkester är en del av Kulturnämndens ansvar liksom bidragen till
övriga kulturföreningar som erhåller stöd från nämnden. Frågan ligger således inom
Kulturnämndens ansvar och befogenheter och skall därför prövas där.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 622
2016/KS0508 331
Svar på motion av Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker stad
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2016
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett
styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Motionären
menar att Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar som innebär
att inom hela Borås skydda, vårda återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och
markering som syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är en
fråga för Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta om.
Nämndens remissvar där de beskriver hur de avser att arbeta med trädbeståndets
långsiktiga förutsättningar kan anses ligga väl i linje med motionärens intentioner.
Däremot är Kommunstyrelsen tveksam till att Kommunfullmäktige skall ge nämnden
ett formellt uppdrag vilket då skall återrapporteras och följas upp. Det bör räcka med
denna vägvisning och viljeinriktning för att Tekniska nämnden skall kunna gå vidare
med sitt arbete.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Ulf Sjösten (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
§ 623
2016/KS0761 141
Bidrag MarketPlace Borås
MarketPlace Borås Ekonomisk förening (MpB) startades på initiativ av Borås Stad
2008. Syftet var att skapa ett nav i det framtida textila klustret i Borås. MpB har satt
Borås på kartan som den naturliga platsen för textil utveckling, produktion och
forskning.
MpB samlar idag näringsliv och samhälle kring Borås Vision 2025 med Boråsregionen som centrum för mode, design och textilutveckling i Sverige och i
förlängningen i Europa.
Dessutom driver MpB kontorshotell för textila mindre företag och skapar bättre
affärsförutsättningar för medlemsföretagen.
Idag är mer än 175 företag och organisationer medlemmar i föreningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21 §68 att avsätta 10,5 mnkr för driftstöd till
MpB under peroden 2014-01-01 till 2016-12-31.
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Målet för MpB var ursprungligen att bli helt självförsörjande i sin verksamhet men
kostnaderna för hyror, arrangemang och besök som inte genererar motsvarande
intäkter är för höga. Verksamheten har fått mer av allmän näringslivs- och utvecklingskaraktär och förutsättningarna för direkt affärsnytta för medlemmarna som leder
till intäkter för föreningen finns inte.
Kommunstyrelsen noterar att verksamheten som bedrivs i MpB är mycket viktig för
utvecklingen av det textila klustret, men att uppgifterna behöver ses över inför beslut
om ytterligare förlängning av driftbidragen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Drift- och hyresstöd till MarketPlace Borås fortsätter betalas ut även under 2017 på
nuvarande nivå, 3,5 mnkr/år. Medel finns redan avsatta för 2017.
2016/KS0276 141
2016/KS0275 140
2015/KS0185 141
Servicecenter - En väg in (Budgetuppdrag 2016)
Ett förslag till inrättande av ett Servicecenter för företag har utarbetats.
§ 624

Servicecentrets huvudmål ska vara att ha kontroll på hela tillväxtprocessen genom
god kunskap om näringslivets förutsättningar och därigenom skapa mer skatteunderlag och fler arbetstillfällen. Servicecentret och företagslotsarna ska vara
drivande i frågor såsom markköp, markupplåtelse, bygglov, tillstånd m.m.
Erfarenheterna från det pågående arbetet kring Insiktsmätningarna ska integreras i
verksamheten.
•
•
•

Arbetet ska hålla hög legitimitet i organisationen.
Det ska finnas garanti på handläggningstid.
Det ska vara en tydlig prissättning på den ärendehantering som Borås Stad
gör.

De organisatoriska nivåerna, roller och ansvar
• Ett servicecenter med lotsfunktionen ska vara organiserat i stadsledningskansliet under Näringslivsenheten i Borås Stad så att målbilden uppnås.
• Resurser ska tillföras Näringslivsenheten för att driva ett servicecenter med
ytterligare 1 tjänst förutom etableringsansvarig.
• Ska vara i full drift vid halvårsskiftet 2017.
Arbetssätt, ansvarsområde, processer och styrning
• Processen ska vara rättsäker och av hög kvalitet.
• Servicecentrets personal ska ha hög påverkansgrad i huvudprocessen.
• Det ska vara garanterade handläggningstider.
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Personal och budget
• Relevanta utbildningar ska erbjudas personalen som ska arbeta i Servicecentret och löpande kompetenshöjande åtgärder ska genomföras.
• Budget
2017: 0,3 tkr som finansieras via Stadsledningskansliet.
2018 och framåt: 0,8 tkr som tillförs Näringslivsenhetens budget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ge Näringslivsenheten i uppdrag att upprätta ett servicecenter enligt skrivelse.
§ 625
2014/KS0554 214
Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för del av Hulta, Hultalund
3
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Planens syfte är att genom ett tillägg till gällande plan möjliggöra en byggnation av ett
mindre flerbostadshus på Hultalund 3.
Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen, utmed Hultalidgatan
och Hultabackegatan. Planområdets storlek är 750 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.
§ 626
2011/KS0750 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, kvartetet Hugin 1
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, några hundra meter från
Stora torget. Planområdet omfattar cirka 1300 m2 och avgränsas av fastigheten Hugin
9, Stengärdsgatan, Skolgatan samt Södra Kyrkogatan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på nuvarande
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
§ 627
2016/KS0461 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus
1-3, (Våglängdsgatan 151)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 1, 2
och 3 för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter som finns i Borås. Det innebär
att nuvarande bostadshus ersätts med tre till fyra punkthus i åtta till tio våningar som
rymmer ungefär dubbelt så många lägenheter än vad gällande plan medger. Planens
syfte är även att justera planbestämmelserna efter den befintliga bebyggelsen på Boda
Klint för att möjliggöra en flexiblareanvändning.
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3. Området ligger utmed
Våglängdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Planområdets storlek är ca 2,3 hektar.
Området gränsar till bostäder som ägs av AB Bostäder, Boda idrottsplats (Bodavallen) och Hässleholmsparken. Marken i området ägs av AB Bostäder och Borås
Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
§ 628
2016/KS0766 219
Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2017
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för
att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser, kommunal service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla
bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2017 för
detaljplanering. Förslaget utgår från de uppdrag som förvaltningen fått från både
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att förse Borås med
detaljplaner som innehåller minst 1 100 bostäder, verksamhetsmark som uppfyller de
kommande årens behov och tillgodose behovet av kommunal service.
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Verksamhetsplanen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av
planuppdragen under 2017. Den är uppdelad i två delar. Första delen innehåller en
beskrivning av planarbetet. Andra delen innehåller prioriteringsgrunder samt förslag
till produktionsplan för 2017.
Förslaget utgår från en sammanvägd bedömning mellan olika förslag utifrån i vilken
grad de bidrar till måluppfyllelse och tillfredställer behov för stadsutvecklingen.
Totalt innefattar förslaget till produktionsplan 1500-2000 nya bostäder. Förslaget
utgår också från en noggrann avvägning utifrån tillgängliga resurser.
Prioriteringsförslaget ska leda till en realistisk produktionsplan som är genomförbar
inom ramen av tillgängliga personalresurser och konsultinsatser.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag, se bilaga.
Tom Andersson(MP) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande förutom
”Planprogram för kv Nornan”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons korrigeradeförslag
och dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons korrigerade 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), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Ulf Sjösten (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt Tom Anderssons korrigerade förslag.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande.
Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) önskar 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)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 december 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 605
Kc 12
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Orangeriet 2.0
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för
Kommunstyrelsen senast 2017-03-31.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

Kerstin Hermansson

Kc 12
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Orangeriet 2.0
Förslag på ny verksamhet
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och
diskussioner med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra
en omprövning av användandet av Orangeriet.
Nulägesanalys i korthet

Det genomförs redan idag många arrangemang som stämmer väl överens med
Kommunfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” där det
framgår att Borås Stad ska arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar”. Den kompetens som har
byggts genom den pågående verksamheten ska tas tillvara. Det finns därtill
utrymme att bredda utbudet och att än mer vara navet för dialoger kring
utvecklingen av Borås, och ge ytterligare plats för sociala och ekonomiska
hållbarhetsperspektiv vid arrangemang och aktiviteter.
En bärande idé har under hela tiden som Orangeriet har planerats varit att en
aktiv mötespunkt med generösa öppettider i Stadsparken ger ökad trygghet.
Lekplatsen och isbanan i Stadsparken har bidragit till ökad trygghet och
möjligheter till aktiviteter, men detta utbud bör, enligt grundtanken,
kompletteras via verksamhet i Orangeriet.
Förslag

Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska
fortsätta vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att
skapa en kreativ mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet
som ledstjärna. Orangeriet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en
kväll i veckan med programverksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med
hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk) i fokus.
Kulturnämnden får i uppdrag att utveckla en basverksamhet och i samverkan
genom ett programråd en programverksamhet. I programrådet bör förutom
samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn
finnas.

Kulturnämnden ska utveckla basverksamheten i samråd med övriga
förvaltningar som förväntas bidra med utåtriktad verksamhet i Orangeriet. I
basverksamheten kan till exempel erbjudas läxhjälp, språkkafé, läshörna med
böcker och tidningar – gärna med barnperspektiv, samhällsinformation,
biljettförsäljning till kulturaktiviteter och besöksinformation. För att poängtera
hållbarhetsperspektivet bör utlånings- och bytesverksamheten fortsätta och
utvecklas i Orangeriet
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög
delaktighet där ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad
metod för att stödja verksamheten. ”Knacka på” i Kulturhuset är ett
framgångsrikt exempel där denna metod tillämpas.
Programverksamheten ska ha sin grund i stadsutveckling och hållbar utveckling
i vid bemärkelse med föreläsningar, utställningar och dialoger, och med
utgångspunkt i Borås dåtid, nutid och framtid. Programverksamheten planeras
i ett programråd (se nedan).
I Orangeriet ska finnas kafé/restaurang. För att undvika risk för målkonflikt
mellan den kommunala verksamheten och ett kommersiellt drivet
kafé/restaurang är det viktigt att avtalet är tydligt när det gäller åtaganden för
respektive part. Det är också viktigt att verksamheterna är nära integrerade
med varandra och att lokalerna kan användas flexibelt efter verksamheternas
skiftande behov. Ett sätt skulle kunna vara att ett socialt företag, detta får
prövas av Kulturnämnden. Kulturnämnden uppdras att finna en lämplig
operatör. Vi föreslår att Kulturnämnden hyr hela ytan och i sin tur hyr lämpliga
delar av lokalerna vidare.
Orangeriet 2.0 kräver också en anpassning av lokalerna. Utformningen och
inredningen ska följa av och anpassas till den verksamhet som
Kulturförvaltningen och programrådet planerar i lokalerna.
Kulturförvaltningen skall driva verksamheten i samarbete med andra
förvaltningar och kommunala bolag, till exempel Miljöförvaltningen, Fritidsoch folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltning och
Borås Energi och Miljö.
Programråd

Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett
programråd, där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå
av representanter från förvaltningar och bolag och ska representera
verksamhetsidén. Programrådet ansvarar för den långsiktiga planeringen och
vilka teman och frågeställningar som ska aktualiseras. I programrådet bör
förutom samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna
sektorn finnas.

Anpassning av lokalerna

Inrednings- och layoutmässigt kräver Orangeriet 2.0 ombyggnad och
anpassning. Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med
hög delaktighet där ombyggnation och inredning är ett resultat av en
strukturerad metod för att stödja verksamheten. Denna metod ska tillämpas.
Borås Stads Återbruk resurser i form av personal och återbruksmaterial ska tas
tillvara.
Förutsättningar

•

•

•

•

Miljöförvaltningen har tillsammans med flera förvaltningar och bolag
erfarenhet av att driva utåtriktad miljökommunikation. Denna
verksamhet ligger kvar under respektive facknämnd/bolag, men
förväntas även framöver bidra till den publika verksamheten i
Orangeriet.
Kulturnämnden hyr hela Orangeriet och tecknar därefter i sin tur avtal
med restauratör. Erfarenheten visar otvetydigt att den förvaltning som
har ansvaret för en integrerad lokallösning också måste ha detta direkta
inflytande.
Kulturnämnden ska återkomma med en utredning som visar
verksamhetens innehåll och de ekonomiska konsekvenserna av denna
ambitionsökning inom nämndens verksamhetsområde samt
investeringskostnad för ombyggnad (i samråd med
Lokalförsörjningsförvaltningen).
Kulturnämnden ska även redovisa möjligheterna samt konsekvenserna
för att integrera café/restaurangverksamhet med
programverksamheten. En integrering förutsätter att ett företag har
möjlighet att driva verksamheten på affärsmässiga grunder.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för
Kommunstyrelsen senast 2017-03-31.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 608
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD): Att införa en skol/näring/föreningslivsdag
samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2
ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD): Att införa en skol/näring/föreningslivsdag
samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag
enligt ovan
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur
samtliga elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd
motion varje dag i enlighet med principerna för det så kallade
Bunkefloprojektet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster
samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar redogjort för vad
Brunkefloprojektet innebär samt för en utredning som Malmö Stad gjort 2015,
om hur erfarenheterna av Brunkefloprojektet skulle kunna integreras i
skolornas arbete för ökad måluppfyllelse, se bilaga.
Malmö Stads utredning visar bland annat att en generell utökning av
undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i en kommunövergripande timplan
är tveksamt. Utredningen avfärdar också genomförandet av den ursprungliga
Bunkeflomodellen då den byggde på fristående aktörers medverkan och extern
finansiering.
Regeringen har uppdragit till Skolverket att ta fram ett förslag på en ny
nationell timplan. Regeringens promemoria ”En stadieindelad timplan i
grundskolan och närliggande frågor”, är på remiss och Borås Stad har som en
av remissinstanserna lämnat synpunkter till regeringen.

I promemorian föreslås ingen utökning av timplanen i idrott och hälsa, men
det anges att det ” i sammanhanget finns skäl att framhålla att daglig fysisk
aktivitet är viktigt för att eleverna ska kunna prestera bra och förbättra sina
studieresultat”.
Nämnderna har i sina remissvar gjort bedömningen att fysisk aktivitet enligt
motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste utökas.
Till exempel skulle en utökning med undervisningen i idrott och hälsa med en
timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala skolor, innebära
en ökad personalkostnad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.
I motionen hänvisas det bland annat till samverkan med näringslivet. Skolorna
i Borås Stad har en pågående samverkan med näringslivet med syfte att ge
eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadsdelsnämnderna har belyst kostnaden för en utökning av timplanen i idrott
och hälsa. Kommunstyrelsen bedömer att någon ytterligare utredning avseende
kostnader enligt förslaget i motionen inte behövs.
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om
den nya timplanen och bedöma effekterna av eventuella förändringar. Först
därefter kan det göras överväganden om eventuella lokala utökningar av
timplanen eller andra sätt att skapa fysisk aktivitet i skolan. Riksdagen har, på
Allianspartiernas initiativ, föreslagit en utökning av antalet timmar i idrott med
20 procent och eftersom den frågan nu bereds i Regeringskansliet bör Borås
Stad avvakta med att göra särskilda lokala lösningar.
Kommunstyrelsen konstaterar att skolorna i Borås Stad har en pågående
samverkan med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för
kopplingen mellan skola och arbetsliv, vilket är i enlighet med intentionen i
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
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M1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisningsansökan - Kv Nornan
Kanico AB begärde i augusti 2016 markanvisning för kvarteret Nornan beläget
precis norr om Stadshuskvarteret. Bolaget vill förtäta centrum genom att inom
kvarteret tillskapa såväl förskola som bostäder (med olika upplåtelseformer)
och parkeringsplatser.
Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt har Samhällsbyggnadsförvaltningen
ett uppdrag att upprätta ett planprogram för hur kvarteret i ett större
sammanhang ska utvecklas med parkering, förskola och bostäder i samklang
med det kulturhistoriska värdet. Uppdraget om planprogram för kvarteret
Nornan gavs redan 2013 och förväntas vara klart först 2019.
Markanvisningsansökan avser ett centralt läge som, via ett initiativ från
näringslivet, skulle kunna förtätas och innebära många nya bostäder, förskola
och parkeringsplatser. Därför kommer Kommunstyrelsen att i yttrande om
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan tillskriva
Samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med planprogrammet ska prioriteras
under 2017.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt
program. Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda
färdig tomtmark för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i
kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn
på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och
markpriser. Då Borås Stad inte har vare sig ett markstrategiskt program, eller
riktlinjer för markanvisning, innebär det att specifika bostadsplaner inte kan
genomföras då de grunder som marktilldelning kan ske på är oklara. Innan dess
kan besked om markanvisning inte ges.
När beslut tagits om markstrategi och riktlinjer för markanvisning skulle det
kunna tecknas samarbetsavtal för att ta fram ett planprogram för Kv Nornan
tillsammans med intresserade aktörer.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Återremittera ärendet till Mark- och exploateringsavdelningen till dess att markstrategi och
riktlinjer för markanvisning är beslutade.
Samhällsbyggnadsnämnden tillskrivs att planprogrammet för Kv Nornan ska prioriteras
under 2017.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till § 615 Budget för de kommunala bolagen

Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2017
Uppgifter per
2016-10-31
Borås Energi o Miljö AB
-EMC
-utöver EMC
Waste Recovery AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB *
Bs kns Parkerings AB
IBAB konc
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
32%

Lång räntebindning
68%

Limit 2016
4 747 000 000

Utnyttjat
1 624 011 645

Kvarvarande lånelimit
3 122 988 355

Limit 2017
4 747 000 000

Förändring
0

0%
60%

100%
40%

3 167 000 000
1 580 000 000

750 000 000
874 011 645

2 417 000 000
705 988 355

3 167 000 000
1 580 000 000

0
0

100%
44%
50%
44%
46%
49%
0%
68%
57%
40%
50%
73%
100%
100%
100%
53%

0%
56%
50%
56%
54%
51%
0%
32%
43%
60%
50%
27%
0%
0%
0%
47%

3 000 000
650 000 000
137 704 000
129 000 000
216 000 000
204 800 000
55 000 000
2 250 000 000
216 000 000
155 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
9 422 504 000

1 183 693
495 339 188
87 827 142
26 597 588
119 280 440
196 236 045
0
2 163 545 312
200 949 955
125 358 212
159 434 346
373 756 786
10 014 423
0
8 390 039
5 591 924 815

1 816 307
154 660 812
49 876 858
102 402 412
96 719 560
8 563 955
55 000 000
86 454 688
15 050 045
29 641 788
65 565 654
22 243 214
11 985 577
1 000 000
6 609 961
3 830 579 185

3 000 000
750 000 000
136 632 000
129 000 000
270 000 000
204 800 000
10 000 000
2 500 000 000
216 000 000
180 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
9 805 432 000

0
100 000 000
-1 072 000
0
54 000 000
0
-45 000 000
250 000 000
0
25 000 000
0
0
0
0
0
382 928 000

Totalt exkl EMC

Lån utöver checken
750 000 000

12 632 000

194 800 000

957 432 000

6 638 432 000

* Borås Djurpark har under 2016 i separat beslut fått en ökad limit för investeringen i elefanthus. Då bolaget har ett separat reverslån kommer total limit för bolaget att minska under 2017 med amorteringen på 1,1 mnkr.

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

Finansiering 2017
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns med komm
Godkänns
Godkänns
Godkänns

Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
BSTF AB

Godkänns
Godkänns
Godkänns

Kommentarer
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Har egen räntebindningsstrategi. Ingen aktuell skuld per 2016-10-31.
Har egen räntebindningsstrategi, med alltför brett riskmandat. I samråd med internbanken ska detta åtgärdas kvartal 1 2017.
Bolaget har en väl avvägd räntebidning, f n något kort som i samråd med internbanken åtgärdas kvartal 1 2017.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget avviker från KF:s huvudprincip. Ytterligare säkring krävs.
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.

Investeringar
2017
340 000 000

0
336 398 000
27 543 000
78 840 000
123 000 000
0
3 310 000
346 600 000
4 400 000
25 000 000
58 000 000
0
0
0
0
1 343 091 000

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 616
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2017
Kommunstyrelsen är väl medveten om de brister som finns i
ersättningssystemet och i LOV-systemet för hemtjänsten. 2015 uppdrogs
Kommunstyrelsen genomföra följande åtgärder för att förbättra situationen:
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:
- Resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs,
- Självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad
- Ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,
- Valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Självkostnadsberäkningen har uppdaterats men i övrigt har uppdraget inte
genomförts.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Vård- och Äldrenämnden ska införa
resultatenheter för den egna verksamheten i enlighet med tidigare beslut.
Uppföljning av den egna regins kostnader ska redovisads i varje tertial till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Timersättningen för externa utförare inom hemtjänstvalet fastställs.
Vård- och Äldrenämnden uppmanas att snarast införa resultatenheter för
den egna verksamheten. Redovisning av den egna regins kostnader ska ske
i varje tertial till Kommunstyrelsen.

Vård- och Äldrenämnden uppmanas att säkerställa jämförbarheten mellan
utförarna beaktat de olika delar som ingår i LOV-systemet. Om
jämförbarhet ej åstadkoms så ska ersättningsmodellen ses över och ett
system presenteras som gör att verksamheterna går att jämföra.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E4
ALTERNATIV SKRIVELSE
Vård- och äldrenämnden
Utförare av hemtjänst

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2017
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har
Kommunstyrelsen fastställt timersättningen till privata utförare inom
hemtjänstvalet för 2017. Ersättningarna för 2017 har till stor del beräknats på
samma sätt som för 2016, dock har en genomgång av samtliga poster gjorts för
att uppdatera underlaget.
Kommunstyrelsen är medveten om att ersättningssystemet inte lever upp till
grundläggande krav på konkurrensneutralitet samt att den egna regin inte
verkar under ett jämförbart ersättningssystem med de externa utförarna.
Kommunstyrelsen kommer under 2017 genomföra det uppdrag som lades
2015 om att förbättra valfriheten inom hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor med allt vad det innebär.
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 2017, dvs. 2,3 % från april 2017. Även övriga kostnader
räknas upp på samma sätt som kommunbidragen för 2017.
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 utför
omvårdnads- och serviceinsatser 37,3 %. För utförare som enbart utför
serviceinsatser är det 30 %. Denna post är en av dem som korrigerats i störst
omfattning i beräkningen för ersättningen 2017. 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. Overheadkostnader är den andra posten som justerats i
stor omfattning i beräkningen för ersättningen 2017. Ersättningen
differentieras även mellan tätort och utanför tätort.
Bomtid
Tidigare har utförarna ersatts vid oplanerad frånvaro och om brukaren tackar
nej till besök samma dag med planerad tid. 2015 räknades timpriset upp med 4
kr för serviceinsatser och 5 kr omvårdnads- och serviceinsatser, samma princip
gäller för 2017. 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.
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.
Telefoner
Nytt för ersättningen 2016 var att kostnader kopplade till tjänstetelefoner för
användning av IT-systemet TES ersätts. Sett över en 18-månadersperiod blir
timersättningen 2,57 kr, och ligger alltså fast i ersättningen 2017 tills eventuell
förändring sker.

Ersättningsnivåer
Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till privata utförare
i de fall det endast gäller serviceinsatser på 312 kr per timma i tätort respektive
324 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2016 var 310 kr per timma i
tätort respektive 321 kr per timma utanför tätort. För privata utförare som
utför både omsorgs- och servicetjänster blir ersättningen 388 kr per timma i
tätort och 400 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2016 var 376 kr per
timma i tätort respektive 388 kr per timma utanför tätort. Det är samma
ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs på dagtid, kvällstid eller på
helgerna.
KOMMUNSTYRELSEN
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Ersättningar inom hemtjänstvalet 2016
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
388
Utanför tätort
400
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
312
324

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

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

Uträkning av ersättning i LOV för
2017
2017 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

145,74
12,99
2,57
12,17
3,61
177,09

134,81
0,00
2,38
11,26
3,34
151,79

PO-pålägg inkl. löneadm (39,08%)

69,20
246,29

59,32
211,11

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

37,3%
91,87
338,16

30%
63,33
274,45

Overheadkostnader
Telefonkostnader (tillkom 2016)
Övriga kostnader (t.ex. bilar)

26,97
2,57
4,34

27,12
2,57
4,34

Bomtid

5

4

Timpeng tätort

377,03

312,48

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

11,31
388,34
388

0,00
312,48
312

Tillägg glesbygd

11,39

11,39

Timpeng glesbygd

388,42

323,87

Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,65
400,07
400

0,00
323,87
324

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 618
Omsorg
tim/vecka
-15
16-30
31-40
41-

1-2 år
3 161
6 323
9 484
12 645

3-5 år
2 026
4 053
6 079
8 106

6-9 år
1 140
2 280
3 420
4 560

kr/mån
10-12 år
627
1 255
1 882
2 510

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 622
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Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en
vacker stad!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E 10

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en
vacker stad!
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett
styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner.
Motionären menar att Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett
ansvar som innebär att inom hela Borås skydda, vårda återplantera och
utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Att ta fram ett styrdokument
ses som en tydlig vägledning och markering som syftar till att utveckla Borås
identitet som en grön stad.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som tillstyrker motionen
med hänsyntagande till nämndens synpunkter i yttrandet.
Nämnden anför att i nuläget bör arbetet med att inventera befintligt
trädbestånd (med fokus på riskträd) prioriteras. Att återuppta ett
återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att försköna vår stad
samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska arbetet
med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att den inte bara ska
innefatta träd som går under Tekniska nämndens ansvar. Den bör även
innefatta Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens
och AB Bostäders träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som
möjligt.
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är
en fråga för Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta
om. Nämndens remissvar där de beskriver hur de avser att arbeta med
trädbeståndets långsiktiga förutsättningar kan anses ligga väl i linje med
motionärens intentioner.
Tekniska nämndens arbete med att ta fram en trädvårdsplan ligger helt i linje
med motionens intentioner. Samverkan inom kommunen men också med
andra intressenter pågår och kan utvecklas. Utifrån pågående arbete i Tekniska

nämnden menar Kommunstyrelsen att ett beslut i Kommunfullmäktige om
bifall till motionen kan förstärka Tekniska nämndens arbete med frågan. Mot
bakgrund därav samt av Tekniska nämndens tillstyrkan till motionen föreslår
Kommunstyrelsen att motionen förklaras bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-12, § 628
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Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för
2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

ALTERNATIV SKRIVELSE
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för
2017
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt
instrument för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser, kommunal
service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och
genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens
förväntningar på detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det
viktigaste. Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett
tillväxtskapande planarbete. Prioriteringsgrunder, mål och uppdrag har setts
över.
Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under
året. Så har det ofta varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och
att arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i
dessa. Prioriterade planer ska vara de som är av stor strategisk vikt, vilket
Kommunstyrelsen fullt samtycker till. I denna kategori återfinns planer för att
klara kommunal service, planläggning för angivna markanvisningar, planer av
ett annat angeläget ändamål exempelvis ur socialt perspektiv, infrastruktur eller
behov för en attraktiv stad.
Kommunstyrelsen poängterar att omprioriteringar kan behöva göras under
året. Det innebär också att Kommunstyrelsen under året kan lägga till
ytterligare ärenden med hög prioritet. Det innebär att det behöver skapas mer
luft i listan och att en mer hårddragen prioritering behöver göras.
Kommunstyrelsen vet redan nu att det kommer flera detaljplaner för
kommunal service samt att markanvisningar kommer leda till nya planuppdrag
som behöver prioriteras under 2017.
Kommunstyrelsen vill betona viktighetsgraden utifrån volym, resursinsats som
säkerställer viktig samhällsservice, möjligheter till utveckling i hela kommunen,
och att följande 17 planer bör prioriteras av Samhällsbyggnadsnämnden under
2017.
•
•

Druvefors, Björnflokan
Hässleholmen, Hässlehus 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byttorp, Kräftan
Hestra, Planprogram
Hässleholmen, Hässlehus 9
Regementet, Osdal 3:2
Gånghester, Stenhuggargatan
Bergsäter, Åkermyntan 5
Hulta, Hultahus 4 och 5
Centrum, Eko
Viared 8:110
Hässleholmen 3:1
Sparsör, Paradisvägen
Sjömarken, Räveskalla
Centrum Horngäddan 9
Viskafors, Rydboholm 1:342, Pumpkällehagen
Planprogram för kv Nornan

Utöver detta bör även Bergsäter, Förskola finnas med i listan av prioriterade
planer. Vilka planer där utöver som prioriteras överlåts till
Samhällsbyggnadsnämnden att besluta. Kommunstyrelsen vill dock betona
vikten av att Samhällsbyggnadsnämnden i sina överväganden också beaktar
faktorer som skapar möjligheter i hela Borås, såsom utveckling och
bostadsbyggnation även utanför tätorten Borås. Förutsättningarna för
byggnation i tätorterna utanför Borås finns och ska användas enligt
Kommunstyrelsens mening.
Nya planuppdrag
I val av nya detaljplaner som ska påbörjas ska Mark och Exploatering vara med
i diskussioner för att göra rätt val utifrån uppfyllda kriterier som exempelvis
uppfyller en effektiv planering utifrån Sverigeförhandlingen. Ytterligare
förvaltningar som bedöms få lägga mycket resurser i vissa planer bör vara med
i dessa diskussioner för att hushålla med kommunens resurser och snabbhet i
planprocessen.
Utöver de detaljplaner kommunen själv tar initiativ till förväntas nya
ansökningar om planbesked bli behandlade i den takt de kommer in.

Övrigt
Kommunstyrelsen samtycker till att planarbetet fortskrider vad avser förskolor.
För närvarande råder brist på förskolor, och för att underlätta nybyggnation av
förskolor bör det finnas en planberedskap för detta. Om
Samhällsbyggnadsnämnden tar fram planer för förskolor och skolor, så att
dessa finns i beredskap, är det mycket välkommet för den fortsatta
utvecklingen av Borås.
Inom Sandared/Sjömarken pågår långdragna diskussioner med Trafikverket
för att kunna arbeta vidare med detaljplanerna. Här är det viktigt att prioritera
rätt planer så att de som gör mest nytta kan tas fram först. I första hand
förskolor och i andra hand flerbostadplaner i centrala lägen.
Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning pågår och det är ännu
inte klarlagt när definitivt beslut om sträckning kan avgöras. I de planarbeten
som bedrivs i utredningsstråken har Kommunstyrelsen svårt att lämna besked.
Stadskansliet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen en ständig
dialog med Trafikverket för att pröva möjligheten för planarbeten inom
utredningsområdet.
Mindre planer saknar som huvudregel strategisk vikt, men för enskilda kan de
vara av avgörande betydelse. Kommunstyrelsen uppmanar
Samhällsbyggnadsnämnden att arbeta så att även mindre planarbeten kan
genomföras under året.
När planuppdrag avslutas vill Kommunstyrelsen ha information om detta för
att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.
KOMMUNSTYRELSEN

