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Tid och plats
Kl 09.30–11.08, 11.30–11.57
Den 12 oktober den rödgröna gruppen kl 09.30-12.00, 13.30-17.00
Alliansen kl 08.30-12.00, 13.30-17.00
Sverigedemokraterna kl 09.30-13.00, 14.00-17.00
Den 13 oktober den rödgröna gruppen kl 08.00-11.50, 13.00-17.00
Alliansen kl 08.00-12.00, 13.00-17.00
Sverigedemokraterna kl 08.00-11.30, 12.30-17.00
Omfattning
§ 306-343
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Malin Carlsson (S)
Ersättare
Malin Carlsson (S)
Erika Storme Martinger (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)
Björn Qvarnström (SD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

ej närvarande 2015-10-13

tjg för Kjell Classon (S)
2015-10-13, kl 09.45-11.50, 13.00-17.00
ej närvarande 2015-10-13
ej närvarande 2015-10-13
ej närvarande 2015-10-13
2015-10-13, kl 08.00-12.00, 13.00-17.00
ej närvarande 2015-10-13
ej närvarande 2015-10-13
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Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Martin Jakobsson
Eva Andreasson
Per Pellby
Dan Persson
Lena Frygne
Oliwer Åstrand
Erik Bergman
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
finanschef
utvecklingsstrateg
organisationsutredare
controller
controller
controller
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.
§ 306
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Falco
Güldenpfennig som ersättare.
§ 307
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 11.08–11.30 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 308
2015/KS0374 042 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunstyrelsen 2015.
(2015/KS0374 042)
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b)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunfullmäktige 2015.
(2015/KS0375 042)

c)

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

d)

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

e)

Skrivelse angående busliv på Östergårdsskolan. (2015/KS0358 442)

f)

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

g)

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

§ 309
2015/KS0608 023
Tillsättning av tjänst som ekonomichef i Borås Stad
Efter annonsering sökte 16 personar tjänsten. Sju av dessa kallades på en första
intervju och tre på en andra intervju. Första intervjuomgången genomfördes av
kommunchef och personalchef. Intervjuomgång två genomfördes av en grupp med
KS presidie och kommunchefen samt en grupp med fackliga representanter. Efter en
samlad bedömning föreslås att Magnus Widén erbjuds tjänsten som ekonomichef i
Borås Stad. Magnus är idag ekonomidirektör i Varbergs kommun. De fackliga
organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Magnus Widén anställs som ekonomichef i Borås Stad.
§ 310
2014/KS0346 027
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014 lämnat motion om att ställa krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens
utbildning kring HLR (hjärt- och lungräddning). Samt verka för att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning.
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Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen bygger på
kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda medarbetare. I
den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att bedöma i vilken omfattning
utbildningar i hjärt- och lungräddning ska genomföras. Sociala omsorgsnämnden har
i sitt yttrande visat att nämnden inte insett att HLR kan behövas i fler situationer än
vid boendet. En olycka kan inträffa var som helst. Att fler personer i de personalgrupper som dagligen möter brukare kan HLR är en trygghet för alla.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är därmed besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M), kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP),
Falco Güldenfpennig (KD) och Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifall till motionen, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson med
fleras yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bifall till motionen.
§ 311
2011/KS0721 001
Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Sara
Degerman-Carlsson (KD) har i ett initiativärende den 19 oktober 2011 föreslagit att
Borås Stads IT-verksamhet skall outsourcas. I skrivelsen påtalas de problem som
förekommer i datadriften med kapacitetsbrist och föråldrade mjukvaror som leder till
produktionsbortfall och frustration hos personalen.
För att avhjälpa de brister som påtalats har ett arbete påbörjats med att införa en ny
IT-plattform för Borås Stad. En förstudie togs fram av en konsult för att identifiera
vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna och skapa en stabil
IT-miljö. I förstudien ingick en rad workshops med olika grupper av kommunens
personal. Kommunfullmäktige beslöt den 20 juni 2012 att rapporten utgör grund för
IT-plattform och upphandling.
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Efter det bildades en projektorganisation som tog fram ett underlag för upphandling
av ny IT-plattform. Upphandling gjordes under sommaren 2013 och beslut om att
starta implementation togs av Kommunstyrelsen den 23 oktober 2013. Därefter
startade planering, och implementation av den nya IT-plattformen började i januari
2014. Man beräknar att alla användare skall vara överflyttade till den nya plattformen
i december 2015. En utvärdering ska sedan göras när plattformen varit i full drift 11,5 år. Det ska samtidigt genomföras en utredning av ekonomi och effektivitet i
systemet jämfört med vad externt drivna system kan erbjuda. Det ska också studeras
vilka kommuner som valt att outsourca data/IT-verksamheten samt deras erfarenheter av det.
Ställningstagande till eventuell outsourcing av IT-verksamheten föreslås ske efter att
den nya IT-plattformen tagits i drift och utvärderats.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya ITplattformen tagits i drift och utvärderats.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya ITplattformen tagits i drift och utvärderats, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya IT-plattformen
tagits i drift och utvärderats.
§ 312
2015/KS0617 105
Information, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Sidas koncept: Globala kommunen: ansökan från Borås.
(2015/KS0617 105)

§ 313
2015/KS0510 609 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna.
a)

Bodaskolans låg- och mellanstadium. (2015/KS0510 609)
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b)

Redovisning av hur etableringspengar från Arbetslivsnämnden används.
(2014/KS0817 600)

c)

Uppföljning av Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.
(2015/KS0817 600)

d)

Information om kvalitetsgranskning av undervisningen i teknik i grundskolan. (2013/KS0580 600)

e)

Droghandlingsplan rapport 2014. (2015/K0428 769)

f)

Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad; Systematiskt kvalitetsarbete 2015. (2014/KS0817 600)

g)

Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador
(lex Maria). (2015/KS0637 730)

§ 314
2014/KS0663 739
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv): Utreda möjligheten att
inrätta ”äldrekollo”
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i
uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre
en möjlighet till miljöombyte och att motverka ensamhet.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
Stadsdelsnämnden Väster samt de båda råden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Öster avstyrker förslaget.
Träffpunkt Simonsland har varit igång med sin verksamhet i ca sex månader.
Verksamheten som bedrivs är redan etablerad och mycket uppskattad. Här finns
utvecklingsmöjligheter när det gäller utbudet av aktiviteter för äldre. Träffpunkten har
ca 400 besökare varje dag. Det är dessutom 45 föreningar/organisationer för äldre
och personer med funktionsnedsättning som huserar på träffpunkten vilket ger goda
förutsättningar för frivilligsamverkan.
I flera kommuner bedriver frivilligorganisationer ”äldrekollo” under sommaren. I
Borås har Finska PRO, Finska Pingstkyrkan samt föreningen Kultur 75 var för sig
anordnat ”äldrekollo” under sommaren 2015. Här finns Borås Stad med som
samverkanspart inom ramen för finskt förvaltningsområde.
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Inom ramen för Borås Stads anhörigstöd har vid flera tillfällen anhörigvårdarna
erbjudits resor för avkoppling, rekreation och samvaro. Resorna har erbjudits i olika
former, både för anhörigvårdarna att resa själva men även tillsammans med den man
vårdar.
Kommunstyrelsen anser att det redan pågår arbete i den riktning som motionären
föreslår. Det är angeläget att motverka ensamhet bland äldre. I Borås finns det flera
öppna mötesplatser för äldre, det är viktigt att stödja utvecklingen av olika mötesplatser och olika mötestillfällen för äldre Vid mötesplatserna ordnas aktiviteter,
utflykter, föreläsningar och annat utifrån de äldres önskemål. Kommunen ska ha ett
brett utbud för att möjliggöra en meningsfull vardag för varje individ, att ge äldre
möjlighet till miljöombyte kan vara en del.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 315
2014/KS0664 759
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta
informations- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget
Kastanjen
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla Borås
stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden.
De två nämnder som beretts möjlighet att yttra sig över motionen tillstyrker denna.
I svaren framgår att utbildningsinsatser skulle bidra till att bryta destruktiva mönster
och utanförskap.
Sociala omsorgsnämnden har som en av sina uppgifter att arbeta mot hemlöshet.
Kommunstyrelsen bedömer därför att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med
Arbetslivsnämnden och frivilliga organisationer planerar för att erbjuda informations- och utbildningskvällar för hemlösa utifrån behov.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 316
2015/KS0420 700
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i
enlighet med motionens intentioner
Motionärerna konstaterar att socialtjänsten har ett komplext uppdrag men att det i
Borås Stad fungerar väl och att ingen riskerar att råka illa ut för att man hamnar
mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden och att det är viktigt att
fånga upp förbättringsområden och sprida de goda exempel som finns i Borås
stadsdelar till hela staden.
Kommunstyrelsen bedömer att mycket av det motionärerna lyfter fram redan görs
eller är planerat för. Verksamheterna har redan identifierat ett antal områden som
behöver utvecklas och förbättras och det finns forum för att sprida och dela med sig
av goda exempel.
I Kommunstyrelsens uppdragsdirektiv framgår att förändringar i den politiska
organisationen ska syfta till:
• Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var
invånaren bor,
• förbättrad effektivitet
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och
har befogenheter förknippade med detta ansvar
• samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas
Vidare framgår i direktiven att förslaget till förändringar ska bygga på en utvärdering
av nuvarande organisation.
Kommunstyrelsen anser därför att en utredning redan sker eller kommer att ske i
enlighet med motionens intentioner.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 317
2015/KS0528 700
Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
och hedersrelaterat våld och förtryck
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över ett betänkande som lämnats av
regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har
som underlag till detta yttrande inhämtat synpunkter från Stadsdelsförvaltningen
Väster och Stadskansliet.
Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att föreslå en samlad strategi för nå det jämställdhetspolitiska delmålet om
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska
ha samma rätt till kroppslig integritet. Utredningen överlämnade i juni 2015 ett
slutbetänkande med förslag om en nationell strategi, bestående av åtta långsiktiga
målområden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning
Kunskap, kompetens och forskning
Våldsförebyggande arbete
Ett proaktivt, likvärdigt och samordnat rättsväsende
Skydd, stöd och behandling för flickor och unga kvinnor som utsätts för
pojkar och mäns våld och hedersrelaterat våld och förtryck
Skydd, stöd och behandling för kvinnor som utsätts för mäns våld och
hedersrelaterat våld och förtryck
Skydd, stöd och behandling för barn som utsätts för mäns våld mot kvinnor
och hedersrelaterat våld och förtryck
Säkra insatser för pojkar och män som utövar våld mot flickor och kvinnor
samt hedersrelaterat våld och förtryck

Borås Stad ställer sig bakom betänkandets förslag till nationell strategi och menar att
förslagen skulle innebära en förstärkning av styrningen och långsiktigheten i arbetet
mot mäns våld mot kvinnor . Att betänkandet belyser hela samhällets ansvar, våldets
samhällsekonomiska kostnader ur ett socialt investeringsperspektiv och vikten av att
utveckla ett våldspreventivt arbete, ser Borås Stad som särskilt positivt.
Borås Stad betonar dock att regeringens höjda ambitionsnivå måste motsvaras av ett
ekonomiskt ansvarstagande från staten som motsvarar de faktiska kostnaderna. Det
statliga stöd som erbjudits kommunerna i form av tillfälliga utvecklingsmedel har inte
varit tillräckligt för att på en likvärdig nivå göra långsiktiga investeringar i att ta ansvar
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för våldet. Den sammantagna statliga resurstillförseln inom området behöver öka
under den närmaste tioårsperioden, om strategin ska kunna omsättas i handling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Remissyttrande avges enligt upprättat förslag.

§ 318
2015/KS0576 730
Anhörigstöd i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor
gällande äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 om riktlinjer för närståendestöd. På grund av
lagändring samt anhörigstödets utveckling har riktlinjerna setts över. Detta arbete har
Stadsdelsnämnden Öster ansvarat för.
Borås Stad har ett välfungerande anhörigstöd som hela tiden utvecklas. På Träffpunkt
Simonsland finns en anhörigcentral och två anhörigkonsulenter som har uppdraget
att utveckla samordna och organisera anhörigstödet för Borås Stad. Det är svårt att i
en riktlinje reglera exakt vilket stöd som ska ges. Hemtjänsten har utvecklats vad
gäller tillgänglighet under hela dygnet, kompetenshöjning inom personalgrupperna
och mångfald både avseende språk och kultur. Dessutom finns det ett antal privata
utförare i hemtjänsten som har profil kultur och språk. Denna utveckling gör att de
behov som tidigare inte kunde tillgodoses av hemtjänst kan göra det i mycket större
utsträckning i dag. Därför upphör anhöriganställningen. Nuvarande anhöriganställningar kommer att fasas ut efter hand som behovet upphör för den enskilde.
Inga nya beslut tas. Stadsdelsnämnden Öster föreslår att riktlinjer för anhörigstöd
upphör att gälla.
Som en följd av detta föreslås att reglera de delar av anhörigstödet som rör
ekonomisk ersättning i de föreslagna riktlinjerna för hemvårdsbidrag.
Borås Stad har riktlinjer för styrdokument. Utifrån dessa gör Kommunstyrelsen
bedömningen att riktlinjerna för hemvårdsbidrag är mer av karaktären regler.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjer för närståendestöd upphör att gälla.
Fastställa ”Regler för hemvårdsbidrag” i Borås Stad, gäller från och med den 20 november
2015.
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§ 319
2015/KS0357 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 30 juni 2015
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.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara
identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare
rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO
och revisorerna.
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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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§ 320
2015/KS0173 612 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
(2015/KS0173 612)

b)

Ansökan från Ljud & Bildskolan Borås om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
(2015/KS0168 612)

c)

Flyktingmottagande 2015. (2015/KS0412 133)

§ 321
2015/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 september 2015
(ärendenummer 6/2015).
§ 322
2015/KS0045 049
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor, beslut om kontantkassor för
högst 5 000 kronor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 28 september 2015
(ärendenummer 3/2015).
§ 323
2015/KS0330 291
Anslagsframställan för åtgärder av yttre delar på Särlaskolan
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 25 augusti 2015 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för återgärder yttre delar Särlaskolan. Investeringsutgiften för de yttre delarna beräknas till 16 000 000 kronor.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2015.
Stadsdelsnämnd Väster har den 23 juni 2015 tillstyrkt framställan. Stadsdelsnämnd
Norr har i budget 2015 fått i uppdrag att utreda den framtida användningen för
Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad vilket kommer att redovisas i
ett separat ärende.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 16 000 000 kronor avseende åtgärder av yttre delar
på Särlaskolan.
§ 324
2013/KS0593 700
Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdom ska
minska i Borås
Kommunstyrelsen gav den 2 december 2013 Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att
ta fram ett förslag till handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås.
Stadsdelsförvaltningen Väster skickade i november 2014 ut ett förslag med åtgärder
på remiss till alla förvaltningar och bolag i Borås Stad samt till ideella föreningar och
berörda organisationer. Efter inkomna remissvar reviderades delar av förslaget.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade den 29 april 2015 att tillstyrka Förslag på åtgärder
för att motverka barnfattigdom i Borås Stad och att överlämna ärendet för fortsatt handläggning till Kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras
i Borås Stads budgetarbete. Det blir på så sätt tydligt att området är prioriterat och att
kommunen ska arbeta målmedvetet och långsiktigt för att minska antalet barn som
lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt att stödja de barn som idag lever i ekonomiskt
utsatta hushåll. Borås Stad tar ett samlat övergripande grepp genom att årligen i
budgetarbetet lägga in uppdrag som styr arbetet mot Borås Stads Vision 2025.
Uppföljning sker i budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av
det strategiska målområdet ” Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Genom
att knyta uppdragen som rör barnfattigdom till budgetarbetet kommer åtgärderna att
få effekt. Arbetet för att minska barnfattigdom är bland annat en viktig folkhälsofråga.
Kommunstyrelsen anser att Stadsdelsnämnden Väster genomfört uppdraget. De
föreslagna åtgärderna - uppdrag eller indikatorer - kommer att beaktas i det
kommande budgetarbetet. I budget 2015 framgår det att centrala facknämnder ska
införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna kommer att avskaffas.
Några av Stadsdelsnämnden Västers föreslagna åtgärder kan lämpligen ges till någon
facknämnd. Hänsyn ska tas till de, av nämndens, föreslagna åtgärderna under
innevarande mandatperiod.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Stadsdelsnämnden Väster har slutfört uppdraget och
att de föreslagna åtgärderna ska beaktas inför innevarande mandatperiods
budgetarbeten.
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Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till ett alternativt förslag till skrivelse till
Kommunfullmäktige, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Stadsdelsnämnden Väster har slutfört uppdraget och att de föreslagna åtgärderna ska beaktas inför
innevarande mandatperiods budgetarbeten.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 325
2015/KS0650 730
Hemvårdsbidrag 2016
Enligt Borås Stads Riktlinjer för närståendestöd har hemvårdsbidraget fastställts till 5 %
av prisbasbeloppet per månad, utjämnat till närmaste 10-tal kronor.
2015 års prisbasbelopp är 44 500 kronor och hemvårdsbidraget uppgår till 2 230
kronor per månad.
2016 års prisbasbelopp är sänkt till 44 300 kronor. Beräkning av nytt hemvårdsbidrag
enligt Riktlinjer för närståendestöd gör att hemvårdsbidraget minskar med 10 kronor per
månad jämfört med innevarande år.
Enligt Riktlinjer för närståendestöd kan Kommunstyrelsen besluta om tillämpningsföreskrifter och tolkning av föreskrifterna. Kommunstyrelsen har också möjlighet att
besluta om mindre ändringar av riktlinjerna.
En sänkning av prisbasbeloppet i kombination med riktlinjens avrundning till
närmaste 10-tal kronor gör ett relativt stort utslag. Avsikten att följa prisbasbeloppet
är inte att sänka hemvårdsbidraget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Hemvårdsbidraget är oförändrat 2 230 kronor per månad under 2016.
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§ 326
2015/KS0646 291
Projekteringsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 september 2015 att Kommunstyrelsen
godkänner projekteringsframställan gällande om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN. Samt att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att höja det godkända investeringsutrymmet från
25 580 000 kronor till 29 990 000 kronor.
Den tidigare redovisade budgeten för projektet har reviderats efter att en fördjupad
förstudie gjorts på objektet, kostnadsökningen härleds till tekniska förändringar och
krav på byggnaden. Några konkreta exempel på nyupptäckta krav är ett mer omfattande sprinklersystem, förstärkning av bärande balkar samt en takförstärkning man
tidigare inte budgeterat för. Utökningen av budgeten bygger således inte på en
ambitionsökning, utan är ett resultat av att Lokalförsörjningsnämnden, efter den
fördjupade förstudien, har ett mer tillförlitligt material att basera projektets budget
på.
Investeringsutrymmet på 25 580 000 kronor finns med i 2015 års budget, men
Lokalförsörjningsnämnden har alltså reviderat projektets budget till 29 990 000
kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN , från 25 580 000 kronor till 29 990 000 kronor.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Att godkänna rubricerad projekteringsframställan till ett belopp om 25 580 000 kronor, och under
förutsättning att Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget, godkänna en utökad budget för projektet
till 29 990 000 kronor.
§ 327
2015/KS0588 282
Framställan från Stadsdelsnämnd Öster angående förhyrning av
lokaler för förskoleverksamhet på Hulta
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 augusti 2015 föreslagit Kommunfullmäktige
att godkänna en inhyrning av lokal för förskoleverksamhet på Hulta Torg 4. Behovet
är 4 -5 avdelningar och tillträde bör ske från och med augusti 2016.
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Stadsdelsnämnd Öster har godkänt inhyrningen den 25 augusti 2015 och översänt
den till Lokalförsörjningsnämnden. Det finns i dag två enavdelningsdaghem i området som kommer att avvecklas. Utökning blir 60 platser.
Hyrestiden är 15 år från och med den 1 september 2016 och kostnaden är 1 672 000
kronor per år med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Den inhyrda
ytan är 1 100 m2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrningen av lokaler på Hulta under
tiden den 1 september 2016 till den 31 augusti 2031 med en hyresnivå på 1 672 000
kronor per år.
§ 328
2012/KS0339 311
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen
Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska
nämnden att se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen, Invånarna på
Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.
Motionen har 2012 varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Tekniska nämnden.
Efter remissrundan har en omorganisation genomförts mellan nämndernas
ansvarsområden, vilket innebär att Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande
trafikplanering och Tekniska nämnden har ansvaret för mer detaljerad trafikplanering.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Utveckling
av Hässleholmen från Kjell Classon (S).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda trafiksituationen
kring Åsvägen i Hässleholmen. De boende och verksamma i stadsdelen ska ges möjlighet att delta i
arbetet.
Motionen bifalles.
§ 329
2012/KS0394 312
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar behövs i Borås
Kerstin Hermansson (C) har den vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj
2012 inlämnat rubricerade motion. I motionen föreslås att Borås Stad omgående tar
initiativ till att i samverkan med trafikverket planera, projektera och budgetera för att
snarast färdigställa gång – och cykelvägarna mellan Sandhults tätort och dess idrottsplats samt Kinnarumma – Fagersberg.
Kommunstyrelsen anser i likhet med Tekniska nämnden att Borås Stad tar och har
tagit stort ansvar vad gäller utbyggnad av cykelvägar inom kommunens gränser.
Detta gäller såväl inom det egna väghållningsområdet som där Trafikverket är
väghållare.
Styrelsen stödjer vidare Tekniska nämndens synpunkt att ”Vis av erfarenhet kan
Tekniska nämnden konstatera att det finns inget att vinna på att Borås Stad tar
ansvar för planering och projektering utmed vägar där Trafikverket är väghållare,
snarare tar det längre tid när kommunen ska tillämpa Trafikverkets regelverk
med förstudie och arbetsplan.”
Styrelsen anser vidare att de i motionen framhållna objekten i Sandhult och
Viskafors/Kinnarumma får hanteras i det nya förlaget till cykelvägsplan som håller
på att tas fram. Dessa får prioriteras i förhållande till övriga angelägna GCvägar/banor inom planen och därefter läggas in i kommunens investeringsplanering.
Styrelsen menar vidare att Tekniska nämnden inte bör ta på sig ansvaret för projektering och kontroll av ytterligare objekt. Kommunens roll bör inskränka sig till att
vara medfinansiär.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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§ 330
2013/KS0360 429
Svar på motion av Annette Carlson (M); När vågar Borås spola WC:n
Annette Carlson (M) har den 25 april 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att vid byggandet av
kommunala anläggningar och lägenheter successivt fasa ut det gamla systemet och
sträva efter att i framtiden välja ekologiska lösningar när det gäller avlopp, toalettoch hushållsavfall, att genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja ekologiska lösningar när det gäller nybyggnationer av avlopp,
toalett- och hushållsavfall.
Motionen har sänts på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden.
Kommunfullmäktige godkände i september 2010 Vattenresursprogrammet. I detta
fick Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med VA-ansvarig nämnd/bolag
uppdraget att upprätta en VA-plan. Avsikten är att motionens innehåll behandlas i
arbetet med denna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 331
2013/KS0546 269
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP);
Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås
att Kommunfullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en
vandringsled enligt motionens intention som fullmäktige kan ta ställning till.
Motionens intention är att etablera en permanent industrivandringsled som inte
nödvändigtvis behöver vara bemannad. Motionen har inte varit remitterad.
Textilstaden Borås bär på spännande och levande industrihistoria. I staden finns det
bevarat en hel del historisk bebyggelse med anknytning till den textila produktionen
längst Viskan som är angeläget att lyfta fram för Boråsare och besökare utifrån.
Miljöförvaltningen arrangerade tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden en
spännande stadsvandring för de deltagarna som deltog i Sveriges Ekokommuners
årkonferens 2013-04-25. Stadsvandringen hade ett textilt tema som även lyfte
kopplingen till miljöfrågan på ett intressant sätt. Motionärerna anser att det hade varit
spännande med en etablering av en permanent industrivandringled med ovan sagda
tema. Vandringsleden behöver inte nödvändigtvis vara bemannad utan kan utgöras
av en led som är konstnärligt och tydligt utmärkt på den fysiska kartan och på en
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digital karta över Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande
text och/eller fotografier samt QR-koder som hänvisar till mer information.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ge Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett
förslag till en textilvandringsled med miljö- och industritema, samt i övrigt bifalla
motionen.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ge Kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled. Motionen förklaras
besvarad, se bilaga.
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar att ”Kulturnämnden” läggs till i det
ursprungliga beslutsförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons justerade 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 justerade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kulturnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att
tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled med miljö- och
industritema.
Samt i övrigt bifalla motionen.
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§ 332
2015/KS0324 214
Yttrande över planbesked för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl.
Hydria Fastighets AB har ansökt om yttrande över planbesked för Sparsör, Sölebo
1:54 m.fl.
Ytan som är en sammanslagning av tre fastigheter, ger underlag för att fylla upp
marken utmed Rv 42 och skapa en avskärmning mot vägen och en marknivå som
blir lika bra inom hela området. Målet är att skapa en småskalig sammanhållen
bostadsmiljö med egenägda bostäder i enbostadshus och eller par/-radhus. Projektet
möjliggör att samordna in/utfart till Rv 42 med flera fastigheter , både i norr och
söder, till en enda gemensam.
Förtätning av bostäder i kollektivtrafikstråk är positivt och bidrar dessutom till
förbättrad service och handel i Fristad.
Inom området finns många frågeställningar som behöver utredas innan en byggnation kan vara möjlig, detta utreds lämpligtvis i detaljplaneprocessen. Kompensationsåtgärder enligt grönområdesplanen bör tillämpas.
Plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbete kan påbörjas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga
området.
§ 333
2015/KS0444 214
Yttrande över planbesked för del av Alideberg, Glesvingen 17
En privatperson har ansökt om planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden för
rubricerad fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt ärendet för yttrande.
Fastigheten ligger inom gällande detaljplan P 296. Markanvändningen är reglerad till
J-industriändamål. Förslaget innebär att fastigheten byggs om till studentboende
varvid användningen måste ändras till boende (studentboende).En skiss i ansökan
visar möjligheten att inrymma ca 88-95 boenderum samt gemensamma lokaler för
samvaro m.m. Varje boenderum har eget pentry och Wc/d. Byggnadsarean uppgår
till ca 1050 m2. Våningsantalet uppgår till 4 fullt utbyggda plan samt källare och en
mindre takpåbyggnad. På förgårdsmark finns idag parkering samt en förråddsbyggnad.
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Det är bra att få fler boende i Knallelandsområdet, där befintlig infrastruktur kan
utnyttjas på ett effektivt sätt. Avståndet till Älvsborgsbanan är ganska litet vilket
kräver studier av hälsa och säkerhet i ett tidigt skede.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra
detaljplanen.
§ 334
2011/KS0551 214
Begäran om upphävande av fastighetsplan för Göta, Silverpoppeln
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att upphäva fastighetsplanen så att tänkt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att upphäva fastighetsplanen så att tänkt fastighetsreglering
kan ske enligt detaljplanen för Silverpoppeln 5 m.fl.
§ 335
2013/KS0302 214
Lokalisering av förskola på Hässleholmen
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I
denna omgång har Hässleholmen studerats.
Stadskansliet har i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Öster, Borås Energi och Miljö samt Borås Elnät tagit fram lokalisering
för förskola.
Ett förslag till skrivelse till lån har utarbetats.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier
för att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående plats samt höra
berörd Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan
alternativt bygglov.
Området ligger i hörnet av Tunnlandsgatan/Gäsenevägen och utgör idag en dunge
med tät lövvegetation. Borås Stad är markägare för merparten av ytan. Markförvärv
av del av fastigheten Stången 6 (AB Bostäder i Borås) kan bli aktuell för att optimera
förskolans lekytor.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
§ 336
2013/KS0756 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1
m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern
1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för
studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder samt
permanenta de som redan fanns. Planen tilllåter förutom bostäder även kontor,
tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt handel.
Planområdet tillhör stadsdelen Nedre Norrmalm och ligger mellan Sagagatan och
Tallåsgatan i korsningen med Brahegatan. Från området till högskolan är det knappt
en kilometer och till Knalleland cirka 500 meter. Planområdet är drygt 7 400 m2 stort
och omfattar fastigheterna Hamstern 1, 2 och 3 samt delar av Norrmalm 1:1.
Fastigheterna Hamstern 1 och 3 är i privat ägo medan Hamstern 2 och Norrmalm
1:1 ägs av kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Genomförandebeskrivningen bör förtydligas så att avtal tecknas innan detaljplanen antas. I övrigt
ingen erinran.
§ 337
2015/KS0397 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22
m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Plantilläggets syfte är att möjliggöra en förskola i två våningar. Gällande plan tillåter
förskola på platsen men med maximal höjd av 3 meter.
Området ligger utmed Strandvägen i närheten av Viaredssjön. Planområdets storlek
är ca 5800 m2 och marken ägs av Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
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§ 338
2015/KS0477 214
Yttrande över planbesked för Dalsjöfors, Gårda 8:1
En privatperson har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet hos Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällbyggnadsnämnden har översänt ärendet till Kommunstyrelsen för yttrande.
Sökanden vill undersöka möjligheten att utnyttja befintliga byggrätter till bostäder
utan att behöva ha lokaler i bottenplan då det inte är ekonomiskt gångbart. Eventuell
nybyggnation av lägenheter utmed Badhusvägen samt på den östra delen av fastigheten (gräns mot Skänstad 7:63)
Sökanden vill även ha möjlighet att konvertera befintliga lokaler i markplan i
huvudbyggnaden till bostäder.
Förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är helt i linje med kommunens
strategier för ett hållbart samhälle.
Aktuell fastighet har dock tidigare prövat att utöka med bostadsändamål men har vid
högre prövningsinstanser undantagits bostadsanvändning p. g. a att angränsande
industrifastighet har ett miljötillstånd som kräver ett skyddsavstånd som ej kan
uppnås till fastigheten Gårda 8:1. För att kunna medge ett positivt planbesked
behöver detta miljötillstånd ha omprövats där eventuella nya skyddsavstånd klaras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Sökt planbesked kan ej medges förrän angränsande industrifastighet har ändrat sitt miljötillstånd.
§ 339
2012/KS0555 216
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg
(FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att
bygga vindkraftverk i Borås”!
Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 september 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att samhällsplaneringsavdelningen ges i uppdrag att utarbeta ett
nytt styrdokument för vindkraftetablering i Borås i enlighet med motionen.
Kommunstyrelsen vill förtydliga att det inte finns någon befintlig vindkraftplan, utan
bara en utredning som i sin tur ledde till ett fåtal vägledande principbeslut. Motionen
har inte varit remitterad.
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Kommunfullmäktige gav i budget 2015 uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden
utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter
samarbeta. Kommunstyrelsen uppmanade 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämnden att
under 2015 påbörja en landskapsanalys.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 340
2014/KS0322 403
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen vindkraft för
Borås Energi och Miljö AB!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks, samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första punkten
lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan
i enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även innefattar
ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget bör diskuteras i samband med revidering
av miljömål, samt att andra förslaget om ägardirektivet bör följa miljömålen och
revideras samtidigt som nya miljömål beslutas.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen, 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".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Per Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
yrkande.
§ 341
2014/KS0570 403
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Beslut om regionala miljömål
för Västra Götaland
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Västra
Götaland.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Beslutet om länets miljömål läggs till handlingarna.
Berörda nämnder informeras om beslutade miljömål.
§ 342
2015/KS0395 403
Miljörapport Tertial 2 2015 för Kommunstyrelsen
I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål
2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat
område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och
etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under
tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som
har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete,
som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av
regelverk, finns inte med som mål och etappmål.
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Andra tertialet har arbetsgruppen för miljödiplomering fått en ny medarbetare. Fokus
har legat på att få fram delaktighet från alla anställda i förvaltningen i att ta fram beskrivning av miljöpåverkan i vår egen yrkesroll och vad vi kan göra bättre. Beskrivningen ska in i vårt dokument för miljödiplomering som vi hoppas få klart
under året. I september har vi även hållit information om sorteringen av förpackningar i personalmatsalen.
Information i personalmatsalen om hur man sorterar förpackningarna i rätt binge.
Använde bananer som symbolbild i små A3 - affischer i huset, samt vid information
på intranätet dit vi lockade via massmail till alla förvaltningens anställda. Samarbetade
med motsvarande inbjudan till Samhällsbyggnadsförvaltningen vilka också äter i
samma personalmatsal. Bjöd naturligtvis på ekologiska bananer beställda vårt
ordinarie beställningssystem för fika med leverans via restaurangen i huset "Grillen".
Bjöd även på ekologiskt godis. Återbrukets Anders Smedberg berättade inlevelsefullt
om hur man ska sortera både i personalmatsalen och hemma, samt hur det praktiskt
går till i olika led när uttjänta förpackningar ska bli nya råvaror! Det är pengar i
bingarna - inte sopor! Miljökoordinatorn fick sedan spontana förslag från personalen
på fler ställen där det behövs sortering. Förslag som kunde bollas vidare till rätt
aktörer. Vi pratar miljö vid lunchborden och vi agerar var och en på sitt sätt. En
utmaning är att även agera samstämmigt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
§ 343
2013/KS0721 106
Medfinansiering Leader Sjuhärad LLU
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 i en avsiktsförklaring att man är intresserad
av att delta i Leaderarbetet 2014-2020. Den framtagna strategin för Sjuhärad har
prioriterats av Jordbruksverket och ska nu kompletteras med konkret medfinansiering av berörda kommuner. Underlaget bygger på antal invånare i stödberättigat område och landar i 471 940 kronor per år 2016-2020. För Borås går
gränsen för projekt som kan få stöd strax utanför tätortsgräns Borås, projekt i
landsbygd får stöd men inte projekt i staden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad godkänner finansieringsförslaget.
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Justeras

Ulf Olsson (S)

Marie Fridén (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 november 2015

Göran Björklund

27 (27)

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 310
PF 1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson
(M): Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen!
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen
bygger på kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda
medarbetare. I den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att
bedöma i vilken omfattning utbildningar i hjärt- och lungräddning ska
genomföras. Sociala omsorgsnämnden har i sitt yttrande också angett att de
fortlöpande tar hand om det utbildningsbehov som finns avseende HLR i
nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bifall till motionen
För Moderata Samlingspartiet
Annette Carlson

PF 1
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson
(M): Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen!
Ärendet
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-04-24 lämnat motion om att ställa krav på HLR-utbildning
i funktionsnedsättningsomsorgen.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera
personalens utbildning kring HLR (hjärt- och lungräddning). Samt verka för att
all personal inom funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska
genomföra en HLR-utbildning.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden. Nämnden
beslutade att avstyrka motionen.
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden avstyrker ett generellt beslut om HLR utbildning för
alla medarbetare inom funktionshinderverksamheten. Sociala omsorgsnämnden menar att samtliga medarbetare inom verksamheten inte har behov
av HLR utbildning gentemot målgruppen funktionsnedsatta. Sociala
omsorgsnämnden avstyrker även en inventering av personalens utbildning
kring HLR eftersom utbildningsinsatser inom kompetensområdet inte är ett
prioriterat område inom nämndens uppdrag. Kunskapen i HLR finns redan
inom nämndens ansvar inom enheten för hälso- och sjukvård. Ansvariga
chefer inom nämndens olika verksamhetsområden ansvarar för medarbetarnas
kompetensutveckling och det är också de som avgör om medarbetarna
behöver HLR utbildning beroende på brukarnas behov. För de medarbetare
som är/blir aktuella för särskild utbildningssatsning i HLR samverkar aktuell
enhetschef med enheten för hälso- och sjukvård för att tillgodose
utbildningsbehovet.

Överväganden
Det är cirka 10 000 personer som varje år drabbas av hjärtstopp. Så lite som
300-500(3-5%) överlever hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De flesta är
gamla eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom. Men en stor andel av
de som drabbas är varken gamla eller har någon hjärtsjukdom, man vet helt
enkelt inte varför dessa personer dör i plötsligt hjärtstopp. Funktionsnedsatta
personer är inte överrepresenterade i gruppen som drabbas.
Borås Stads förvaltningar ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Behovet
av utbildning och annan kompetensutveckling ska kartläggas varje år och alla
medarbetare ska ha en individuell kompetensplan. Varje förvaltning och bolag
förväntas ta fram sin egen kompetensutvecklingsplan som väver samman
verksamhetsplan och medarbetarnas individuella utvecklingsplaner.
Resultatet av behovskartläggning och analys blir det utbildningsbehov som styr
innehållet i kompetensutvecklingsplanen. Det innebär att utbildningsinsatser
prioriteras, rangordnas och genomförs utifrån de behov som finns hos
verksamhet och enskilda medarbetare. Nämnder och styrelser ska avsätta
resurser för planens genomförande. Frågan om utbildning i hjärt- och
lungräddning bör därmed hanteras på samma sätt som övriga utbildningsbehov
och vara en del i den samlade bedömningen av kompetensutvecklingsinsatser.
Bedömning
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen
bygger på kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda
medarbetare. I den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att
bedöma i vilken omfattning utbildningar i hjärt- och lungräddning ska
genomföras. Sociala omsorgsnämnden har i sitt yttrande visat att nämnden inte
insett att HLR kan behövas i fler situationer än vid boendet. En olycka kan
inträffa var som helst. Att fler personer i de personalgrupper som dagligen
möter brukare kan HLR är en trygghet för alla.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifall till motionen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 311
PF 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya ITplattformen tagits i drift och utvärderats.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

PF 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/ITverksamheten
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Anette Carlsson (M) och
Sara Degerman Carlsson (KD) har i ett initiativärende 2011-10-19 föreslagit att
Borås Stads IT-verksamhet skall outsourcas. I skrivelsen påtalas de problem
som förekommer i datadriften med kapacitetsbrist och föråldrade mjukvaror
som leder till produktionsbortfall och frustration hos personalen.
För att avhjälpa de brister som påtalats har ett arbete påbörjats med att införa
en ny IT-plattform för Borås Stad. En förstudie togs fram av en konsult för att
identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna
och skapa en stabil IT-miljö. I förstudien ingick en rad workshops med olika
grupper av kommunens personal. Kommunfullmäktige beslöt 2012-06-20 att
rapporten utgör grund för IT-plattform och upphandling.
Efter det bildades en projektorganisation som tog fram ett underlag för upphandling av ny IT-plattform. Upphandling gjordes under sommaren 2013 och
beslut om att starta implementation togs av Kommunstyrelsen 2013-10-23.
Därefter startade planering, och implementation av den nya IT-plattformen
började i januari 2014. Man beräknar att alla användare skall vara överflyttade
till den nya plattformen i december 2015. En utvärdering ska sedan göras när
plattformen varit i full drift 1-1,5 år. Det ska samtidigt genomföras en
utredning av ekonomi och effektivitet i systemet jämfört med vad externt
drivna system kan erbjuda. Det ska också studeras vilka kommuner som valt
att outsourca data/IT-verksamheten samt deras erfarenheter av det.
Ställningstagande till eventuell outsourcing av IT-verksamheten föreslås ske
efter att den nya IT-plattformen tagits i drift och utvärderats.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 324
Ändringsyrkande

E5

Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och
förvaltningar och att ta fram informationsmaterial, på olika språk för hela
staden om och var det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang.
Alt: texten stryks som följer
På olika språk.
För Sverigedemokraterna

Patric Silverklinga

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 331
SP 4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP):
Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag
till en textilvandringsled.
Motionen förklaras besvarad
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP):
Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-08-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med andra berörda aktörer
ta fram ett förslag till en vandringsled enligt motionens intention som
fullmäktige kan ta ställning till.
Motionens intention är att etablera en permanent industrivandringsled som
inte nödvändigtvis behöver vara bemannad. Motionen har inte varit remitterad.
Textilstaden Borås bär på spännande och levande industrihistoria. I staden
finns det bevarat en hel del historisk bebyggelse med anknytning till den textila
produktionen längst Viskan som är angeläget att lyfta fram for Boråsare och
besökare utifrån. Miljöförvaltningen arrangerade tillsammans med
Samhällsbyggnadsnämnden en spännande stadsvandring för de deltagarna som
deltog i Sveriges Ekokommuners årkonferens 2013-04-25. Stadsvandringen
hade ett textilt tema som även lyfte kopplingen till miljöfrågan på ett intressant
sätt.
Motionärerna anser att det hade varit spännande med en etablering av en
permanent industrivandringled med ovan sagda tema. Vandringsleden ska inte
vara bemannad utan utgörs av en led som är konstnärligt och tydligt utmärkt
på den fysiska kartan och på en digital karta över Borås. Leden bör innehålla
informationsskyltar med förklarande text samt hänvisningar till var ytterligare
information finns att tillgå.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att uppdraget inte, så som motionärerna
föreslår, är lämpligt för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
Konsumentnämnden utan att uppdraget istället ska läggas hos Kulturnämnden.
I det praktiska arbetet kan Kulturnämnden samverka med BoråsBorås TME,
med Textile Fashion Center samt med nämnda förvaltningar. Kulturnämnden
är den nämnd som enligt Kommunstyrelsens mening är mest lämplig att hålla
samman arbetet med en textilvandringsled.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag
till en textilvandringsled.
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12, § 340
SP 13

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ingen vindkraft för
Borås Energi och Miljö AB!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen.
För Folkpartiet liberalerna

För Moderata Samlingspartiet

Morgan Hjalmarsson

Annette Carlson

För Kristdemokaterna

Falco Güldenpfennig

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ingen vindkraft för
Borås Energi och Miljö AB!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201404-24 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks,
samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första
punkten lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga
miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken,
vilken även innefattar ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget, om miljömålen, ligger väl i linje
med den utveckling som skett på senare tid. Borås Energi och Miljö AB har
hos Kommunstyrelsen begärt att få återta sin tidigare begäran om investering i
vindkraft i Rångedala. Återtagandet kommer sig av investeringen inte är möjlig
på affärsmässig grund. Det är en bra indikation på att miljömålet 10b inte är
rimligt. Samtidigt har vindkraftens negativa inverkan på människor och
närmiljö blivit än tydligare eftersom dagens verk är mycket höga, 150 meter
och uppåt, och innebär att industriområden bildas där så stora verk i grupp
etableras. Det motiverar att kommunen inte ska låsa sig i storskalig vindkraft
som elproduktion i miljömålen.
Det andra förslaget, om att revidera ägardirektiven för BEMAB, betonar
ekonomiska och affärsmässiga principer, vilka måste ligga till grund för
företagets verksamhet även inom miljöområdet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
KOMMUNSTYRELSEN

