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Tid och plats
Kl 14.00–16.13
Omfattning
§ 321–341
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Malin Carlsson (S)
Johan Österlund (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg Per Carlsson (S)
tjg för Patric Silfverklinga (SD)

Ersättare
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Elisabeth Eickhoff
Helen Magnusson

kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
markchef
områdeschef på Norr
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Ewa Luvö
Ewa Andreasson
Oliwer Åstrand
Dan Persson
Eva-Maria Sandin
Erik Bergman
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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kvalitetsstrateg
utvecklingsstrateg
controller
controller
vik ungdomsstrateg
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 321
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Morgan
Hjalmarsson (FP) som ersättare.
§ 322
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.28–16.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 323
2015/KS0128 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Bidrag för 2015 års verksamhet till Bestyrelsen för Nationaldagen i
Borås. (2015/KS0383 105)
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e)

Revisionsrapport – Färdtjänst. (2015/KS0418 736)

f)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112)

g)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112)
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§ 324
2015/KS0054 164 m.fl.
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 juni 2015
(ärendenummer 9 och 13–16/2015).
§ 325
2015/KS0126 007
Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den
del som utreds, beviljas och verkställs av Borås Stad. Arbetsmetoderna inom LSShandläggningen har utvecklats under 2014 och ger goda förutsättningar för en
rättsäker handläggning. Samarbetet med försäkringskassan fungerar bra. Granskningen visar inte på att det sker någon övervältring av kostnaderna från försäkringskassan.
Sociala omsorgsnämnden har fått rapporten för yttrande och Kommunstyrelsen har
fått rapporten för kännedom. Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen ser positivt på Sociala omsorgsnämndens svar och den tydliga
ambitionen att förbättra och utveckla de områden som Stadsrevisionen identifierat.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
§ 326
2015/KS0366 164
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2014 och 2015. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas
beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta mellan
hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har haft.
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Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2014.
Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola,
Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen och
avser år 2015. Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte
hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett
stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets
personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan
betydelse att ett verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 197 838 kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med
41 656 kronor.
§ 327
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 april–1 juli
2015 (ärendenummer 152, 182–221, 223–299, 301–314, 316–357 och 359–
379/2015).
§ 328
2014/KS0778 100 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

SCB:s medborgarundersökning 2015. (2014/KS0778 100)

b)

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland. (2015/KS0376 738)

c)

Rätt till utevistelse varje dag. (2015/KS0486 730)

d)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper;
Kommunikationsklassernas framtid. (2014/KS0447 610)

e)

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2015/16. (2015/KS0347 047)

f)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 2
juni 2015. (2015/KS0025 103)
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g)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 20 maj 2015.
(2015/KS0026 103)

h)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria-ärenden verksamhetsåret 2014. (2015/KS0215 730)

i)

Tillämpning av LOV under 65 år. (2015/KS0382 732)

§ 329
2012/KS0652 600
Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Överklagande av Förvaltningsrättens dom, mål 27266-14, Vitesföreläggande enligt skollagen
Borås Stad har överklagat Skolinspektionens beslut om vitesföreläggande avseende
förskollärarnas förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamheten, särskilt stöd
samt modersmålsstöd.
Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet delvis och upphäver föreläggandet i den
del det avser att Borås Stad ska ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och
utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer. Vitesbeloppet ska därför bestämmas till 400 000 kronor. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övriga delar.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har överklagat Förvaltningsrättens dom till
Kammarrätten.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna vidtagen åtgärd. Fullfölja överklagandet enligt förslag.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återkalla överklagandet, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Johan Österlund (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Godkänna vidtagen åtgärd.
Fullfölja överklagandet enligt förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 330
2015/KS0427 009
Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet
beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för
att motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden
relateras till Borås 2025 och en åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.
Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad ligger i
att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika grupper, och att Välfärdsbokslutet är ett
sätt att följa hur det arbetet fortskrider. Kommunstyrelsen förstår också att uppfattningen att förändringar i folkhälsan oftast sker långsamt och att förändringar på
kort sikt kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på kommunnivå är relativt
liten. Det är därför viktigt att förstå att beskrivningar och kommentarer har gjorts
utifrån ett flerårigt perspektiv.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ärendet läggs till handlingarna
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ge Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att
omformulera det sista stycket i inledningen till: Utmaningen för folkhälsoarbetet i
Borås Stad ligger nu i att förbättra hälsan för människor i de mest utsatta grupperna.
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa hur det arbetet fortskrider, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Johan Österlund (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson(FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 331
2015/KS0547 253
Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen
Nordskog Invest AB c/o Biltorget AB (556938-5023) önska köpa ca 6000 m2 av
Torpa-Sjöbo 2:81 som är beläget på Nordskogen i Borås. Bolaget vill öppna och
bedriva en bilhandel i området. Etableringen bedöms lämplig och inte heller utgör
något hinder för framtida utveckling av området.
Köpeavtal har upprättats och köpeskillingen är satt till 1 500 000 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering 900 000 kronor.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Svalander (FP) i handläggningen av detta ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 6 000 m2 av Torpa-Sjöbo 2:81 i Nordskogen till Nordskog Invest AB c/o
Biltorget AB för enmiljonfemhundratusen kronor samt niohundratusen kronor för grovplanering
enligt träffat avtal.
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§ 332
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-06-30. (2015/KS0008 049)

b)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och verksamhetsplan 20162018. (2015/KS0503 135)

c)

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn.
(2015/KS0473 133)

§ 333
2015/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt utfärdande
av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda riktlinjer
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 juni 2015,
ärendenummer 08-20/2015).
§ 334
2015/KS0488 739
Vård- och omsorgsboende på entreprenad
I budget 2015 får Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att ta fram underlag för att 2016
lägga ut minst två vård- och omsorgboenden på entreprenad. Även Stadsdelsnämnd
Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint på förnyad entreprenad.
Stadsdelsnämnd Öster har nu tagit fram ett förslag om att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Boendet ligger i Stadsdel Öster.
Stadsdelsnämnd Öster begär vid sitt nämndsammanträde den 6 juni 2015 att
Kommunfullmäktige ger nämnden ett bemyndigande om att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut
vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. I och med detta
beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015 till Stadsdelsnämnd Öster
att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar Kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktige besluta: Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vårdoch omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 samt ytterligare ett vård- och omsorgsboende på entreprenad, se bilaga.
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Ida Legnemark (V) yrkar avslag på Lena Palméns förslag.
Johan Österlund (SD) yrkar avslag på Lena Palméns förslag.
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Morgan
Hjalmarssons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag, dels till Ida
Legnemark och Johan Österlunds avslagsyrkande och Morgan Hjalmarsson med
fleras yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Lena Palméns förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstning ställer ordföranden proposition på bifall
dels till Ida Legnemark och Johan Österlunds avslagsyrkande och dels till Morgan
Hjalmarsson med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Ida
Legnemark och Johan Österlunds avslagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej;
vinner nej är Morgan Hjalmarsson med fleras yrkande motförslag i huvudomröstningen".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Johan Österlund (SD), Ida Legnemark (V), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Morgan
Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C).
Malin Carlsson (S), Marie Fridén (M), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne
Persson (S) och Annette Carlson (M) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 4 röster mot 3, 6 avstår:
Ida Legnemark och Johan Österlunds avslagsyrkande skall vara motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Ida Legnemarks och Johan Österlunds avslagsyrkande.
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Marie Fridén (M), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Johan Österlund (SD), Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP).
Falco Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och Kerstin Hermansson (C),
avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 3, 3 avstår på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på
entreprenad. I och med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015 till Stadsdelsnämnd Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Johan Österlund (SD), se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Tom Andersson (MP), se bilaga.
§ 335
2015/KS0464 106
Särskild medlemsinsats 2015 i Kommuninvest Ekonomisk förening
Borås Stad har i skrivelse ankommen den 1 juni 2015 fått förfrågan om särskild
medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening under 2015. Bakgrunden är
Kommuninvests behov av ett större eget kapital till följd av nya lagkrav om högre
bruttosoliditet för banker och finansieringsinstitut.
Föreningsstämman har i april 2015 beslutat om nya stadgar samt antagit plan för
kapitaluppbyggnad. Besluten skapar grunden för att genom extra insatser från
medlemskommunerna bygga upp det kapital som organisationen behöver för att
kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Planen syftar till att Kommuninvest ska nå sitt krav på lägsta bruttosoliditet vid
ingången av 2018, och bygger på att medlemmarna frivilligt i god tid sätter in den
ökade medlemsinsatsen upp till högsta nivån, 900 kronor per invånare.
Kommuninvests förhoppning är att stora delar av kapitaluppbyggnaden kommer att
vara avklarad under 2015 istället för att i ett senare skede behöva tvinga fram
inbetalningar av kapital.
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Borås Stad har ett lågt insatskapital per invånare eftersom man är relativt ny medlem i
Kommuninvest Ekonomisk förening; cirka 110 kronor per invånare. För att nå den
högsta nivån, 900 kronor per invånare, behöver Borås Stad göra en extra medlemsinsats på drygt 81 miljoner kronor (81 381 630 kronor).
Kommunstyrelsen har sedan tidigare, inför föreningsstämman, beslutat att rösta för
Kommuninvests förslag till nya stadgar och plan för kapitaluppbyggnad. För att
Kommuninvest ska kunna fortsätta förse svensk kommunsektor med en effektiv och
säker finansiering måste kapitaluppbyggnad ske, och föreslagen plan ger Kommuninvest goda förutsättningar att uppnå nödvändig bruttosoliditet i god tid. För Borås
Stads del innebär den extra insatsen en säker placering med en rimlig avkastning. En
annan fördel för kommunen är att när väl den högsta insatsnivån uppnåtts får den
årliga återbäringen och räntan på insatt kapital behållas till skillnad mot nu då återinvestering i föreningen måste ske enligt stadgarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening under 2015, upp till den
högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare, godkänns.
§ 336
2015/KS0482 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2014 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2014 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 194 747 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2014 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 790 746 kronor.
Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans
donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som
styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
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Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling, Halla aktivitetsförening samt Halla stugägarförening.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2014 års
förvaltning.
§ 337
2014/KS0089 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Viared Elden 1 m.fl. –
Råddehultsvägen
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Denna detaljplan syftar till att utvidga befintlig detaljplan och ge utrymme för ett
verksamhetsområde där fordonsservice, verksamheter, industri och tekniska
anläggningar tillåts. Detta ska bland annat möjliggöra uppförandet av verksamheter
såsom trafikantservice, hotell, industri och kontor. Befintlig uppställningsplats för
lastbilar söder om Riksväg 40 planeras att flyttas till planområdet då dagens placering
är trafikfarlig.
Planområdet är placerat ca 8 km väster om Borås, vid Nabbamotet på Riksväg 40.
Planområdet begränsas av Riksväg 40 i söder och av Elementgatan i öster. I norr och
väster begränsas planområdet av Råddehultsvägens planerade sträckning. Planområdets totala area är ca 2 ha.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 338
2012/KS0510 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Frufällan, Längjum 5:8,
Riggvägen
Planområdet ligger i Frufällan, vid stranden till Öresjö ca 6 km norr om centrala
Borås. Planområdet är innefattar ca 1,22 ha varav ca 0,65 ha upptas av vattenområde.
Fastigheten Längjum 5:8 ligger intill Öresjö och omfattar en yta på ca 5180 m2. Här
finns idag ett enbostadshus i två våningar och några uthus. Fastigheten ligger på
redan planlagd mark för bostadsändamål, men befintlig byggrätt medger inte att
fastigheten styckas av eller att ytterligare ett bostadshus byggs. Fastighetsägaren vill få
möjlighet att dela av fastigheten och uppföra ytterligare ett enbostadshus norr om
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befintligt hus. Önskemålet är att bygga ett enplanshus på ca 140 m2. Planens syfte är
att addera en byggrätt för en sådan bostad och möjliggöra en delning av fastigheten.
När den nya planen träder i kraft återinträder strandskyddet för Öresjö, men då det
handlar om redan i anspråkstagen mark i ett område som i befintlig detaljplan varit
undantaget strandskyddet ämnar planen att åter upphäva strandskyddet. Öresjö är
kommunens huvudvattentäkt vilket innebär restriktioner för verksamheter som kan
påverka vattenkvaliteten negativt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 339
2014/KS0364 514
Svar på motion av Monica Johansson (M); Fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
Monica Johansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014
inlämnat rubricerad motion. Motionens förslag är att uppdra åt Borås kommuns
Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och utökade
möjligheter till laddning av elbilar i enlighet med den omfattning som anges och i
övrigt i enlighet med motionens intentioner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige:
Bifalla motionen.
§ 340
2014/KS0528 317
Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M); Solcellsbelys
mera
Monica Hermansson Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att uppdra åt berörda
nämnder och styrelser att se över möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera och göra en översyn av
var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala anläggningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige:
Bifalla motionen.
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§ 341
2015/KS0398 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl.
Mellanvägen
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder.
Planområdet är beläget direkt väster om Sparsörsvägen mitt i Sparsör på västersluttningen mot Öresjö. Planområdet som omfattar ca 0,6 ha avgränsas i norr och
öster av Sparsörsvägen och Mellanvägen, i väster av Annerovägen och i söder av
bostadsfastigheter.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Planförslaget illustrerar två möjliga exploateringar, 14 radhus alternativt 4 villor. Utifrån bebyggelsestrukturen i Sparsör
föredrar Kommunstyrelsen att området bebyggs med radhusbebyggelse för att öka
möjligheten till kvarboende på orten.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 september 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 329
KU 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Överklagande av
Förvaltningsrättens dom, mål 27266-14, Vitesföreläggande enligt
skollagen
Kommunalrådet Lena Palmén har, 2015-05-29, överklagat Förvaltningsrättens
dom i mål 27266-14.
Borås Stad borde, istället för att processa i domstol, ta till sig de synpunkter
som Skolinspektionen framlagt och vidta åtgärder för att inte behöva betala det
vite som inspektionen förelagt.
Genom att återkalla överklagandet kan kommunen fokusera på förbättrad
kvalitet i förskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Återkalla överklagandet.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 330
KU 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad.
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal
indikatorer som valts för att motsvara de sju prioriterade folkhälsopolitiska
målområdena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en åtgärdsplan
för folkhälsoområdet refereras.
Välfärdsbokslutet tar bland annat upp skillnader i hälsa och utbildningsnivå
mellan olika delar av kommunen. Folkhälsoarbetet bör syfta till att främja hälsa
i alla grupper, med fokus på de grupper som är mest utsatta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att omformulera det sista stycket i inledningen
till:
Utmaningen för folkhälsoarbetet i Borås Stad ligger nu i att förbättra hälsan för människor
i de mest utsatta grupperna. Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa hur det arbetet
fortskrider.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 3
Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad.
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal
indikatorer som valts för att motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska
målområdena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en åtgärdsplan
för folkhälsoområdet refereras.
Fritids- och folkhälsonämnden gör följande analys av resultatet för 2014:
”Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla grupper i samhället. I Borås
finns det skillnader i förutsättningar för en god hälsa mellan olika geografiska
områden. Den del av befolkningen som har låg utbildning har sämre
förutsättningar också när det gäller hälsa.
Valdeltagandet i Borås låg på samma nivå som riket, men det fanns skillnader
mellan olika områden i staden. Bland de unga var det en minoritet som ansåg
sig ha inflytande i skolan, och relativt få ansåg sig ha möjligheter att framföra
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Utbildningsnivån steg i befolkningen, särskilt bland kvinnorna.
Förvärvsfrekvensen i den vuxna befolkningen likaså. Inkomstfördelningen var
ojämn om man jämför olika områden. Som mest skiljde det nära 40 procent.
Ungdomsarbetslösheten har minskat, men det fanns skillnader mellan
ungdomsarbetslöshetens storlek i olika områden.
Bilden av barns och ungas hälsa är splittrad. Ungdomar skattade sin egen hälsa
som god i hög utsträckning, skolket minskar och fyra av fem känner sig trygga
på den skola de går i. Samtidigt rapporterade en hög andel av de unga olika
psykosomatiska besvär som ont i magen, svårt att sova och att man känt sig
nere.
Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om man jämför andelen barn i
ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel av barnen med utländsk
bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund.
Fallolyckor som resulterade i sjukhusvård var vanligast bland äldre och bland
barnen. Ungdomar rapporterade att de känner sig trygga i stadsmiljö, men
några känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid.

Två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva, vilket var oförändrat. Bland de
unga hade andelen som tränar på sin fritid ökat bland gymnasieeleverna och
var oförändrad bland eleverna i årskurs 8. En majoritet av kvinnorna, men
knappt hälften av männen i Borås var normalviktiga. Det var få vuxna som
kom upp i det rekommenderade intaget av frukt och grönt. För barnen var det
en oförändrad andel, runt fem procent, som var överviktiga.
Andelen ungdomar som inte röker eller dricker alkohol ökade.
Narkotikamissbruket var oförändrat. Bland vuxna har dödligheten i
alkoholrelaterade sjukdomar minskat, men var tionde kvinna och femte man
hade riskabla alkoholvanor.”
Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad
ligger i att förbättra hälsan hos människor i de mest utsatta grupperna och att
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa hur det arbetet fortskrider.
Kommunstyrelsen förstår också att uppfattningen att förändringar i folkhälsan
oftast sker långsamt och att förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och
bero på att underlaget på kommunnivå är relativt liten. Det är därför viktigt att
förstå att beskrivningar och kommentarer har gjorts utifrån ett flerårigt
perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att omformulera det sista stycket i inledningen
till:
Utmaningen för folkhälsoarbetet i Borås Stad ligger nu i att förbättra hälsan för människor
i de mest utsatta grupperna. Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa hur det arbetet
fortskrider.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 334
E3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Vård- och omsorgsboende på entreprenad
Stadsdelsnämnd Öster beslutade på sitt sammanträde den 9 juni 2015 att
begära ett bemyndigande från Kommunfullmäktige om att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Kommunstyrelsen stödjer
nämndens förslag i den delen.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att uppdra till Stadsdelsnämnd
Öster att förbereda för att lägga ut minst två vård och omsorgsboenden på
entreprenad.
Kommunstyrelsen förväntar sig att ytterligare ett boende läggs ut på
entreprenad, varför Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
bemyndigar nämnden att lägga ut ytterligare ett boende på entreprenad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8
samt ytterligare ett vård- och omsorgsboende på entreprenad.
För Folkpartiet liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 334
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Reservation från Vänsterpartiet mot Kommunstyrelsens beslut att förslå
fullmäktige att bemyndiga Stadsdelsnämnd Öster att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsdelsnämnd Öster att ta fram
underlag för att lägga ut ett äldreboende på entreprenad. Efter att ha tagit del
av information om de kommunala boenden som finns samt medverkat under
ett besök vid det boende som idag drivs på entreprenad kan det konstateras att
de kommunala boendena fungerar väl och har en högre bemanning än det som
drivs på entreprenad. Detta får till följd att boendet som drivs på entreprenad i
mindre utsträckning kan erbjuda aktiviteter till de boende under för- och
eftermiddag. Personalen som arbetar i Borås Stad har rätt till heltid, på boendet
som drivs på entreprenad används personalens tjänstgöringsgrad som ett
instrument för att hålla kostnaderna nere och heltid är därmed inte en rättighet.
Vänsterpartiet ser stora risker med att lägg ut ytterligare ett boende på
entreprenad, dels då det riskerar att leda till sämre kvalitet för de boende i form
av färre aktiviteter, dels då arbetsvillkoren för personalen riskerar att försämras
markant. Med hänvisning till ovanstående reserverar sig Vänsterpartiet mot
Kommunstyrelsens beslut till förmån för Vänsterpartiets avslagsyrkande.
Ida Legnemark

Gruppledare Vänsterpartiet

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 334
Reservation från Miljöpartiet de Gröna mot Kommunstyrelsens beslut att
förslå fullmäktige att bemyndiga Stadsdelsnämnd Öster att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsdelsnämnd Öster att ta fram
underlag för att lägga ut ett äldreboende på entreprenad. Miljöpartiet ser flera
nackdelar med att lägga ut Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Bland annat så
har personalen som arbetar i Borås Stad rätt till heltid, på boenden som drivs
på entreprenad används personalens tjänstgöringsgrad som ett instrument för
att hålla kostnaderna nere och heltid är därmed inte en rättighet. Anledningen
till att man från Allianspartiernas sida velat lägga ut boendet på entreprenad är
bland annat att valfriheten för de äldre ska öka. För Miljöpartiet handlar
valfrihet om innehåll i verksamheten, inte om utförare. Dessutom har de som i
dagsläget bor på Kapplandsgatan valt att bo där då det drevs i kommunal regi,
och med andra ord förminskar man nu deras valfrihet då boendet läggs ut på
entreprenad.
Sammanfattningsvis anser Miljöpartiet de Gröna inte att det finns några
fördelar med att lägga ut Kapplandsgatan 8 på entreprenad, och röstade på
kommunstyrelsens sammanträde emot förslaget. Med anledning av att
personalens villkor, liksom kvaliteten på omsorgen, försämras samt att de
boende på Kapplandsgatan inte själva fått välja att bo på ett privat boende
reserverar sig Miljöpartiet mot beslutet till förmån för det avslagsyrkande som
lämnades av Ida Legnemark (V).
För Miljöpartiet de Gröna
Tom Andersson

