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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.
§ 379
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Per Carlsson
(S) som ersättare.
§ 380
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.15–15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 381
2016/KS0728 027 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2016. (2016/KS0728 027)

b)

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
(2017/KS0473 106)

c)

Ansökan om verksamhetsbidrag för Boråskretsens Hemvärnsförbund år
2017. (2017/KS0399 164)

d)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017. (2017/KS0198 106)

e)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2017. (2017/KS0277 106)

f)

Upphandling av regiongemensam e-tjänsteplattform.
(2017/KS0133 005)

g)

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år
2016. (2017/KS0402 007)

h)

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2016 för

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-08-21

3 (21)

stadsdelsnämnderna. (2017/KS0403 007)
§ 382
2017/KS0054 164
Delegationsbeslut; delegation för yttrande om antagande av
hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 juni 2017
(ärendenummer 11–12/2017) och 2 augusti 2017 (ärendenummer 13–17/2017).
§ 383
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Kristdemokraterna
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat. Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan
ske.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 384
2017/KS0405 101
Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2017
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade
e-petitioner till och med april månad 2017.
Totalt har 59 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 22 st ännu ej
avgjorda. Av de 37 som avgjorts är 17 st helt eller delvis bifallna av handläggande
nämnd/bolag (46 %) och 20 st är avslagna.
Totalt har 976 signaturer lämnats till stöd för e-petitionerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 385
2016/KS0757 007
Revisionsrapport - Elevdokumentationen i Borås Stads grundskolor
Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är
ändamålsenlig och gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation har
betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskraven och när det
gäller förvaring och hantering av dokument. Systemstöd finns med används inte
optimalt och uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens krav och lokala beslut
är otillräcklig.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att Grundskolenämnden
30:e juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån ska redovisa analys och
åtgärder utifrån rapporten.
Grundskolenämnden delar Stadsrevisionens slutsats om det finns stora brister
gällande elevdokumentation. Nämnden har i budget 2017 uppdragits att inrätta en
digital elevakt vilken kommer att undanröja de brister som konstaterats.
Ett digitalt elevdokumentationssystem ProReNata har upphandlats och fungerar
tekniskt i dag fullt ut.
Ett ledningssystem för elevhälsan är under framtagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Kommunstyrelsen uppmanar Grundskolenämnden att påskynda arbetet med att alla elevhälsans
professioner använder elevdokumentationssystemet, samt att säkerställa att systemet används i
enlighet med gällande sekretesslagstiftning.
§ 386
2017/KS0408 041
Budget 2018 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadsledningskansliet och
Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 227 850 000 kronor, fördelat på Stadsledningskansliet
113 850 000 kronor och på Kommungemensam verksamhet 114 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta: Budget 2018 för Kommunstyrelsen fastställs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budget 2018 för Kommunstyrelsen fastställs.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD).
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§ 387
2017/KS0409 041
Budget 2018 för Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges kommunbidrag uppgår till 13 350 000 kronor för
verksamhetsåret 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budget 2018 för Kommunfullmäktige fastställs.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD).
§ 388
2017/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 27 april–21 juni 2017
(ärendenummer 274, 280, 306, 311–313, 315–328, 330–410 och 412–479/2017).
§ 389
2017/KS0003 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 12 maj–30 juni 2017
(ärendenummer 3–4/2017).
§ 390
2017/KS0495 106 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Inbjudan till dialog med Kommittén om inrättandet av en delegation mot
segregation. (2017/KS0495 106)

b)

Inbjudan till ungdomsutbyte 2017 i Molde. (2017/KS0098 108)

c)

Inbjudan till Lupp 2017. (2016/KS0780 106)

d)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 16
maj 2017. (2017/KS0025 103)

e)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 16 maj 2017.
(2017/KS0026 103)
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§ 391
2017/KS0033 261
Delegationsbeslut; delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2017 (ärendenummer
1–11/2017).
§ 392
2017/KS0031 245
Delegationsbeslut; delegation för fastighetsregleringar där kommunen erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2017 (ärendenummer
1–5/2017).
§ 393
2017/KS0030 255
Delegationsbeslut; delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2017 (ärendenummer
1–10/2017).
§ 394
2017/KS0027 272
Delegationsbeslut; delegation för tilldelning av småhustomt
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2017 (ärendenummer
1–7/2017).
§ 395
2017/KS0035 236
Delegationsbeslut; delegation för rivning av kommunala byggnader
av ringa värde
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 2017 (ärendenummer
1/2017).
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§ 396
2017/KS0497 253
Försäljning av delar av Byttorp 3:1, Byttorpsklint 1 och Lundby 1:1,
till Svantex Outdoor AB
Ett köpeavtal har upprättats med Svantex Outdoor AB om försäljning av 2459 m2 av
fastigheterna Byttorp 3:1, Byttorpsklint 1 och Lundby 1:1. Köpeskillingen utgör 1
230 000 kronor.
Detaljplanen i området reglerar att marken ska användas för centrumändamål.
Köparens avsikt är att uppföra en kontorsbyggnad för i huvudsak sin egen
verksamhet inom konfektion. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-04-30
påbörjar byggnation på området.
Tomten ligger på Byttorp, utmed Alingsåsvägen, bredvid Netto. Tillfart till tomten
ska ske över Nettos fastighet, vilket reglerades med servitut i samband med att
kommunen sålde mark till Netto 2010.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 2459 m2 av fastigheterna Byttorp 3:1, Byttorpsklint 1 och
Lundby 1:1 för 1 230 000 kronor till Svantex Outdoor AB.
§ 397
2017/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-06-30. (2017/KS0008 049)

b)

Ansökan om driftbidrag till Borås Idrottshistoriska Sällskap 2018.
(2017/KS0435 041)

c)

Föreningsarkivet i Borås - Ansökan om driftbidrag för 2018 års
verksamhet. (2017/KS0448 041)

d)

Tertialrapport 1 2017 från Sjuhärads Samordningsförbund.
(2017/KS0509 107)

e)

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt. (2017/KS0366 043)

§ 398
2017/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – placering av likvida medel,
upp- och utlåning m.m.
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 juni 2017
(ärendenummer 20/2017).
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§ 399
2017/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april - 30 juni
2017 (ärendenummer 7–18/2017).
§ 400
2016/KS0610 007
Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2016 samt planer 2017 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den
interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma
en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar
för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till
Kommunstyrelsen.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras
på en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2017 års planer uppmärksammas att några nämnder fortfarande har en övervikt mot de ekonomiska
riskerna jämfört med andra risker i verksamheten. Dock syns en förbättring jämfört
med tidigare år.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i planen.
Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de inträffar och liten
konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i internkontrollplanen. Några
nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet och allvarliga konsekvenser, en
riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska åtgärdas för att minska sannolikheten
och/eller minska konsekvensen av händelsen.
När det gäller planen för 2018 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att
beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen
för 2017.
De förtroendevalda har i de flesta nämnderna deltagit i arbetet med riskanalys för
2017. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi som ett
komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
Några nämnder har inte följt upp allt som stod i planen för 2016 och det finns
möjlighet att utveckla såväl analyser som slutsatser av uppföljningen. Kommunstyrelsen noterar att några nämnder fortfarande saknar regler och ansvingar för
intern kontroll och uppmanar berörda nämnder att ta fram dessa. Nämnderna har
inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och bedömningen är att det
inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De avvikelser som har upptäckts
vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal har informerats och aktuella
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rutiner har uppdaterats.
För att utveckla arbetet med intern kontroll kommer Stadsledningskansliet att kalla
till erforderlig fortbildning under 2017, både generella och förvaltningsspecifika.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2016.
Att godkänna Intern kontrollplan 2017.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen
verksamhet i riskanalysen för 2018.
Nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och
väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar
fram.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen vill lyfta fram Arbetslivsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden
där Revisionens bedömning är att riskbedömningen ej är tillräcklig. Dessa nämnder
bör omgående vidta åtgärder för att minska risken.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till den första meningen i Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget justerade förslag och dels
till Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens justerade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och
Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2016.
Att godkänna Intern kontrollplan 2017.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i
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riskanalysen för 2018.
Kommunstyrelsen vill lyfta fram Arbetslivsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden där Revisionens
bedömning är att riskbedömningen ej är tillräcklig.
Nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och
väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.
§ 401
2017/KS0388 700
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Uppdraget till utredningen har varit att göra en översyn av försäkringsvillkoren i de
sociala trygghetssystemen. Det är en bred definition av sociala trygghetssystem då
trygghetssystemen innefattar socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring. Även en översyn av socialavgifterna i perspektivet rörlighet över
gränserna ingår i utredningens uppdrag. Utredningens förslag ska ta till vara intresset
av en god balans mellan att bevara ett sammanhållet svenskt socialt trygghetssystem
med hög legitimitet och de behov av internationell karaktär som finns i en alltmer
globaliserad värld. I det tilläggsdirektiv som utredningen fått tydliggörs att det bör
vara ett krav att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång till svenska
bosättningsbaserade förmåner.
Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt
regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för
gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad tillstyrker betänkandet.
Då de svenska sociala trygghetssystemen har speciella drag som syftar till att ge en
gemensam hög nivå av välfärd och inte bara en garanterad miniminivå och med att
en finansiering sker genom en kombination av socialavgifter och skatter. Det är
viktigt att denna modell hanteras med varsamhet så att det som kallas den nordiska
välfärdsmodellen påverkas så lite som möjligt. Samtidigt är det viktigt att anpassa
trygghetsystemen för de möjligheter och utmaningar som följer av en ökad
globalisering med en alltmer integrerad världsekonomi och en ökad gränsöverskridande personrörlighet. Det är även av stor vikt att tilliten till de sociala
trygghetssystemen, som i dag ligger på en hög nivå, upprätthålls och om möjligt
ytterligare förstärks.
Förslag och yrkanden
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Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Tillstyrka betänkandet och översända skrivelsen till Socialdepartementet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till ett alternativt förslag till
yttrande, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Annette Carlsons (M) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och
Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S):
Tillstyrka betänkandet och översända skrivelsen till Socialdepartementet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och
Patric Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.
§ 402
2016/KS0197 611
Överklagande av Förvaltningsrättens dom i Stockholms rörande
Islamska skolan
Stadsjuristen har den 27 juni 2017 överklagat förvaltningsrättens dom gällande
föreningen islamska skolan i Göteborg.
Kommunen vidhåller vad som framförts i yttrande till Skolinspektionen och i
överklagande till Förvaltningsrätten .
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
I efterhand godkänna inskickat överklagande till Kammarrätten i Stockholm rörande Islamska
skolans etablering i Borås.
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I beslutet deltar inte Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD).
§ 403
2017/KS0483 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2016 samt översyn av regler
Vid 2016 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 71,2 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 70,7 miljoner kronor föregående år. Det bokförda värdet
utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under
åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2016 års utgång till
74,3 miljoner kronor (f å 73,3 miljoner kronor). Någon nedskrivning har således inte
behövt ske 2016.
Det gångna årets förvaltningsresultat, d v s resultatet före realisationsvinster/förluster, är +2,0 miljoner kronor (+2,0 miljoner kronor) vilket motsvarar en avkastning
med 2,8 % (2,9 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir
utdelningsbar under 2017. Enligt reglerna ska förvaltningen ge en jämn och rimlig
utdelningsbar avkastning årligen. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i
räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att
avvika +/- 20 %). Historiskt låga räntenivåer och strikta placeringsregler försvårar en
hög avkastning. Resultatnivån har dock kunnat hållas på samma nivå som de senaste
åren vilket möjliggör en jämn utdelning i enlighet med reglernas krav.
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar.
Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderades i juni 2016. Bland annat
innehåller befintliga regler samma krav på etik och hållbarhet som kommunens egna
placeringsregler.
I reglerna anges bland annat hur tillgångarna får fördelas mellan olika tillgångsslag.
Maximal total aktieandel är 60 %. Förändring föreslås kring andelen svenska aktier
där maximal nivå föreslås höjas från 40 % till 50 % med bibehållen total maximal
aktieandel på 60 %. Förändringen ger en större flexibilitet mellan svenska och
utländska aktier.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
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Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2016 läggs med godkännande till handlingarna.
§ 404
2017/KS0496 346
VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2018
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2018 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %, en oförändrad renhållnings-/hushållstaxa och ett
oförändrat fjärrvärmepris. Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande. Bolaget önskar även få mandat att framöver få
besluta om fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.
Som framgår av bolagets skrivelser föreslås en höjning av VA-taxan med 5,5 %.
Höjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och till
underhåll av ett åldrande ledningsnät.
Effektiviseringar gör att bolaget inte har behov av att göra någon prisjustering för
hushållens avfallstaxa.
Fjärrvärmepriset föreslås vara oförändrat 2018, även om viss justering av prisstruktur
och fördelning mellan fasta och rörliga kostnader kan förekomma. Historiskt låga
elprisnivåer innebär en konkurrenssituation som inte möjliggör en prisökning.
Kommunstyrelsen bedömer föreslagna prisjusteringar som rimliga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 %
från och med 1 januari 2018, och avfalls-/hushållstaxan förblir oförändrad
under 2018.
Vidare att Kommunstyrelsen för egen del beslutar: Fjärrvärmepriset förblir
oförändrat under 2018.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Som en del i uppsikt och ägarstyrning bör fjärrvärmepriset även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Ulf Olsson (S) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Annette Carlsons (M)
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
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VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2018, och avfalls/hushållstaxan förblir oförändrad under 2018.
Som en del i uppsikt och ägarstyrning bör fjärrvärmepriset även fortsättningsvis godkännas av
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Fjärrvärmepriset förblir oförändrat under 2018.
§ 405
2017/KS0523 170
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 9 juni 2017 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
år 2018 enligt förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
§ 406
2017/KS0519 287
Projekteringsframställan för om- och tillbyggnation av Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 juni 2017 att Kommunstyrelsen beslutar,
under försättning att Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan,
godkänna projekteringsframställan avseende om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Investeringsutgiften beräknas till 103 900 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Bygglovet för paviljongerna som idag används av skolan är på väg att gå ut och är
inte möjliga att förlänga så de kommer behöva ersättas. Behovet av ytterligare
elevplatser på grundskolan i Borås är stort. En ombyggnation skulle bidra till att ta
hand om en del av detta behov.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Grundskolenämnden
godkänner projekteringsframställan, att projektera för en om- och tillbyggnad av
Sjömarkenskolan, Ljungvägen 14, Lindebergshult 1:104.
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§ 407
2017/KS0447 734
Yttrande i mål 2612-17 Laglighetsprövning Norma ekonomisk
förening
Norma i Borås ekonomisk förening har överklagat Kommunstyrelsens beslut
den 2 maj 2017, § 255.
Kommunen har förelagts att inkomma med yttrande
Ett förslag till yttrande har tagits fram.
Kommunen bestrider bifall till yrkandet.
Med stöd av genomförda utredningar, både interna och externa, avslog Kommunstyrelsen NORMA ekonomiska förenings intresse anmälan om att driva en
bostad med särskild service för vuxna och hänvisade föreningen till eventuellt
kommande upphandlingar. Grunden för detta var att det inte är möjligt att låta ett
föräldrakooperativ tillhandahålla insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende boende för vuxna genom ett IOP-avtal
(Idéburet Offentligt Partnerskap).
Beslutet rör inte sådan fråga som kan överklagas särskilt enligt 27 § lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, varför beslutet enbart kan laglighetsprövas
med stöd av reglerna i 10 kap kommunallagen.
De skäl som anförts i överklagandet är enbart omständigheter som, enligt
föreningens uppfattning, gör det överklagade beslutet olämpligt. Några grunder
som anges i 10 kap 8 § kommunallagen har emellertid inte anförts, varför
överklagandet, enligt kommunens uppfattning, bör avslås av förvaltningsrätten
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Översända upprättat yttrande med tillhörande handlingar till Förvaltningsrätten i
Jönköping
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Ompröva beslutet gällande intresseanmälan från NORMA ekonomiska förening.
Godkänna NORMA ekonomiska förenings intresseanmälan om och att driva en
bostad med särskild service för vuxna.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag och dels
till Annette Carlsons (M) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande”.
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och
Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S):
Översända upprättat yttrande med tillhörande handlingar till Förvaltningsrätten i Jönköping
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och
Patric Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.

§ 408
2017/KS0517 005
Vård- och Äldrenämndens beslut om "Internet på äldreboenden för
en mer innehållsrik vardag"
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2016 § 122 angående motionen om ”Internet
på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag” av Anna Christensen (M), Patrik
Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) följande:
”Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra
kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras härmed besvarad”.
Vård och äldrenämnden har den 20 juni 2017 beslutat att godkänna upprättad
utredning och översända densamma till Kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen.
§ 409
2017/KS0389 007
Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads
årsredovisning 2016
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Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. Man
bedömer att årsredovisningen i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed,
lagen om kommunal redovisning, och huvudsakligen i enlighet med RKRs (Rådet för
Kommunal Redovisning) rekommendationer. Resultat och ekonomisk ställning
redovisas på ett rättvisande sätt.
Stadsrevisonen noterar att Borås Stad inte upprättat riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
Det finns brister i uppställningen av balansräkningen.
Man noterar även brister i måluppfyllelsen och i genomförandet av
Kommunfullmäktiges uppdrag samt att analysen av avvikelserna för dessa är
otillräcklig.
Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och vill
göra följande yttrande:
• Den ekonomiska redovisningen av drift, investeringar och exploatering tillsammans
med balansräkningen håller hög kvalitet och är rättvisande.
• Kommunstyrelsens ambition är att följa RKRs rekommendationer. Förbättringar
kan och skall genomföras.
• I samband med att Kommunfullmäktige 2013-12-19 §165 tog beslut om inrättande
av Resultatutjämningsreserv (RUR) togs även riktlinjer om God ekonomisk hushållning i ärendet. Dessa riktlinjer skulle mycket väl kunna förtydligas och förnyas i ett
särskilt ärende om riktlinjer för God ekonomisk hushållning.
• I kommande årsredovisning skall Kommunstyrelsen se över balansräkningens
uppställning i syfte att få en fullständig överensstämmelse med lagen om kommunal
redovisning.
• Analysen av avvikelser för ej uppnådda indikatorer och ej genomförda uppdrag
skall utvecklas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2016
skickas till Stadsrevisionen.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
§ 410
2017/KS0530 512
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Statlig medfinansiering till smärre kollektivtrafikåtgärder i Västra
Götaland år 2018. (2017/KS0530 512)

§ 411
2017/KS0466 536
Ökad turtäthet i kollektivtrafiken till och från Borås serviceorter
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Vård- och äldrenämnden har tillskrivit Kommunstyrelsen, som ansvarar för
kollektivtrafikfrågorna och kontakterna med Västtrafik, med önskemålet om
en förbättrad turtäthet på helgerna, morgon och kväll, till och från Borås
Stads serviceorter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Översända Vård- och äldrenämndens skrivelse till Västtrafik.
§ 412
2017/KS0103 214
Särskild tillsynsplikt: Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa
Sjöbo 2:2 m.fl.)
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att uppdrag
givna av Kommunsfullmäktige genomförs i enlighet med intentionerna i beslutet, i
detta fall Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa-Sjöbo 2:2 m.fl) Samhällsbyggnadsnämnden har begärts inkomma med besked om hur man avser säkerställa
att så sker.
Svar inkom från Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-17. Planärendet finns med i
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och beräknas påbörjas under 2018.
Antagandet av planprogrammet är preliminärt beräknat till våren 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 413
2017/KS0424 011
Yttrande över Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad
Kommunstyrelsen har fått rubricerat program för yttrande.
Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad ska skapa en samsyn kring
utformning och god arkitektonisk kvalitet. Syftet är att bevara stadens existerande
arkitektoniska kvaliteter samtidigt som vi ser till att dessa stärks och utvecklas när nya
byggprojekt tillkommer. Genom att säkerställa att det blir rätt kvalitet på rätt plats
skapas en helhet som länkar platsens historia till vår nutid och till Borås Stads vision.
Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad ska ligga till grund för såväl arbetet
med att ta fram nya detaljplaner som för handläggningen av bygglov. Programmet
samspelar med Handbok för stadsmiljön och fungerar som ett tillägg till Översiktsplan för Borås. Som komplement till översiktsplanen och för att ytterligare stärka
detta program är ett styrdokument för utformning och placering av parker och torg
önskvärt.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till
Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad med angivna förslag till tillägg,
ändringar och synpunkter. Kommunstyrelsen ser att ett nytt förslag sänds på remiss
innan det slutgiltigen antas i Kommunfullmäktige. Då bör även näringsliv, fastighetsägare m fl. få möjlighet att yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelsen ser positivt på det Arkitekturpolitiska programmet för Borås innerstad som ger en övergripande bild av hur staden ska utveckla sina arkitektoniska
kvaliteter. Det är ett bra verktyg för att kunna förverkliga översiktsplanens intentioner som är väl förankrade i de idéer och tankar som lyfts fram. Dock behöver
programmet förtydligas kring dess syfte och funktion samt fokusera mer på stadens
intentioner vad gäller gestaltning och arkitektur.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad med
angivna förslag till tillägg, ändringar och synpunkter. Kommunstyrelsen ser att ett nytt förslag sänds
på remiss innan det slutgiltigen antas i Kommunfullmäktige. Då bör även näringsliv, fastighetsägare
m.fl. få möjlighet att yttra sig över förslaget.
§ 414
2015/KS0768 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Eko 10, Gamla
Postenhuset
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag för yttrande/samråd.
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 10 genom en påbyggnad i
två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara
husets kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla viss del av
kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för torgändamål.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-08-21

20 (21)

Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och omfattar kvarteret Eko
10 med dess omkringliggande gator Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och
Västerbrogatan som sträcker sig längs Viskan. Kvarteret Eko 10 är i privat ägo
medan resten av planområdet ägs av Borås Stad. Planområdets storlek är ca 6700 m2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har ingen erinran.
§ 415
2015/KS0274 214
Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Alideberg,
Eldflugan 1
En begäran om planbesked om Eldflugan 1, Herrljunga 1 har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över begäran.
Syftet med planen är att ändra områdets användning från småindustri till bostäder,
handel och kontor. Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att utveckla en blandad stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kjell Classon (S)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-21, § 401
E4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld
Borås Stad har fått möjlighet att svara på betänkandet ”Svensk social trygghet i
en globaliserad värld SOU 2017:5”.
Borås Stad tillstyrker betänkandet.
Betänkandet lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i Socialförsäkringsbalken i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som
de svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår.
Grundprincipen vid samordning i gränsöverskridande situationer är att endast
en stats lagstiftning ska vara tillämplig. Syftet med detta är att ingen skall stå
utan socialt skydd, men inte heller omfattas av fler än en stats sociala trygghetssystem.
Det är viktigt och bra med en översyn av hur det sociala skyddsnätet fungerar
för personer som rör sig över gränserna. Dagens regelverk är snårigt och
svåröverskådligt. Många lagar har tillkommit i en tid då människor rörde sig
väsentligt mindre över gränserna än idag. Det bör inte uppstå glapp. Men
personer som rör sig över gränserna bör inte heller få dubbla förmåner.
Då de svenska sociala trygghetssystemen har speciella drag som syftar till att ge
en gemensam hög nivå av välfärd och inte bara en garanterad miniminivå och
med att en finansiering sker genom en kombination av socialavgifter och
skatter. Det är viktigt att denna modell hanteras med varsamhet så att det som
kallas den nordiska välfärdsmodellen påverkas så lite som möjligt. Samtidigt är
det viktigt att anpassa trygghetsystemen för de möjligheter och utmaningar
som följer av en ökad globalisering med en alltmer integrerad världsekonomi
och en ökad gränsöverskridande personrörlighet. Det är även av stor vikt att
tilliten till de sociala trygghetssystemen, som i dag ligger på en hög nivå, upprätthålls och om möjligt ytterligare förstärks.

Vid eventuellt ökade kostnader för kommunsektorn förutsätts att
finansieringsprincipen gäller.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

