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2015-11-06

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 16 november 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-11-16

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M);
Att bygga broar.
(2013/KS0541 641-1)
(Bil)

Kc

2

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner.
(2015/KS0076 101-1)

(Bil)

Definition av upphandlande myndigheter och förändring av
tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling.
(2015/KS0268 050-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016.
(2015/KS0675 006-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016.
(2015/KS0676 006-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget.
(2015/KS0634 007-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren
i daglig verksamhet.
(2014/KS0429 733-3)

(Bil)

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
(2014/KS0457 023-1)

(Bil)

Kc

Kc
Kc
Kc

PF

PF

KU

3

4
5
6

1

2

1

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 16 september 2015.
(2015/KS0025 103-3)

(Bil)

Representation i Centrala pensionärsrådet.
(2014/KS0642 103-3)

(Bil)

Angående beslut om flytt.
(Kommunfullmäktiges ordförande har besvarat brevet).
(2015/KS0661 734-3)

(Bil)
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d)

Årets sverigefinska minoritetskommun.
(Ärendet har överlämnats till Arbetslivsnämnden för
handläggning)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU

E

2

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2015.
(2015/KS0357 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-10-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Begäran om möte - privata hemtjänstutförare.
(2015/KS0642 730-3)

(Bil)

c)

Förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU
Sjuhärad Välfärd 2015.
(2014/KS0809 730-3)
(Bil)

d)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, budget och
taxor 2016.
(2015/KS0706 170-1)
(Bil)

e)

Översyn av verksamhetsbidrag.
(2015/KS0649 705-3)

(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande
av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt
fastställda riktlinjer
(17 september 2015, Ärende 30-35)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om placering av likvida medel, upptagande av
lån och omsättning av extern borgen enligt delegationsbeslut 3035/2015.
(2015/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(23 oktober 2015, Ärende 07)
Fordringar om en sammanlagd summa av 403 311 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2015/KS0050-108-1)

c)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 juni – 30 september 2015, Ärende 61-71)
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
september beslutats om 14 st nya betalkort. Av dessa har 11 st en
kreditgräns på 3.000 kr, 1st på 5.000 kr , 1 st på 20.000 kr
samt 1 st på 30.000 kr
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E
E
E

SP

3
4
5

1

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning.
(2015/KS0707 170-1)

(Bil)

Borgensavgifter för nya externa borgensåtaganden 2015.
(2015/KS0736 045-1)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende,
Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås.
(2015/KS0379 293-3)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings
kommuner bildar gemensam projektorganisation för
Götalandsbanan.
(2014/KS0303 532-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Svar på remiss: Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.
(2015/KS0726 222-2)
(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Att bygga broar
Borås Stad och Högskolan i Borås har ett gemensamt intresse i ett fortsatt gott samarbete för att
tillvarata lokal kompetens. För att lyckas krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete, ett arbete som
redan pågår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-11-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0541 641
Programområde: 1
Handläggare: Linda Ruergård tfn 033-35 71 26, Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-05-25/ Svante Stomberg

1 (2)
2015-11-16

2013/KS0541 614

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M): Att
bygga broar
Ärendet
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
21 augusti 2013 lämnat motion om att bygga broar.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att
utveckla samarbetet med Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens.
Överväganden
Det finns idag ett väl fungerande samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Borås Stad erbjuder t ex via de studentinriktade webbsidorna möjlighet till examensjobb och
praktik. Professionsföreläsningar ges inom ramen för flera utbildningsprogram. Mentorskap
erbjuds och studiebesök genomförs också kontinuerligt.
Den årligen återkommande konferensen Mötesplats sociala medier är ett annat exempel på
arrangemang som grundar sig på ett gott samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Samarbetet med Högskolan i Borås är viktigt för Borås Stads framtida kompetensförsörjning och
för att tillvarata lokal kompetens. Det pågår därför ett ständigt utvecklingsarbete för att utveckla
samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Behovet av kompetens kan dock inte fullt ut tillgodoses genom de utbildningar Högskolan i Borås
tillhandahåller. De kommunala uppdragen och de kompetenser som behövs för att möta behovet
av kommunala tjänster och service spänner över ett så stort område att det inte är rimligt att en
enda högskola kan tillhandahålla all den kompetens som behövs för att säkerställa
kompetensförsörjningen inom kommunen. Det är därför viktigt att poängtera att samarbetet
behöver stärkas även gentemot andra lärosäten. Det krävs också aktiv medverkan från samtliga
förvaltningar och bolag för att ytterligare utveckla samarbetet med Högskolan i Borås och för att
ytterligare kunna utveckla uppsatsdatabasen, ge förslag på praktikplatser, arrangera gemensamma
föreläsningar och verksamhetsbesök.
Bedömning
Borås Stad och Högskolan i Borås har ett gemensamt intresse i ett fortsatt gott samarbete för att
tillvarata lokal kompetens. För att lyckas krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete, ett arbete som
redan pågår.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

2013/KS0541 614

MOTION

2013-08-22

ATT BYGGA BROAR

Högskolan i Borås har över 13 000 studenter. Att få fler av de
nyutexaminerade studenterna att stanna i Borås är en utmaning. En utmaning
som vi som moderater tycker staden borde bli bättre på att ta sig an. Vi
vill att Borås utvecklar samarbetet med Högskolan i Borås för bättre
tillvaratagande av lokal kompetens.
På boras.se finns det idag en sida där förvaltningarna ger förslag på olika
uppsatsämnen relaterade till respektive kommunala verksamheter. Vi föreslår
att denna tjänst utvecklas ytterligare, exempelvis skulle det kunna skapas
en
databas
där
specifika
utredningsuppdrag
eller
forskningsfrågor
presenteras.
Databasen
skulle
även
kunna
innehålla
förslag
på
praktikplatser. Vidare skulle kommun och högskola i större utsträckning
kunna utbyta erfarenheter genom att arrangera gemensamma föreläsningar.
Studenter skulle kunna bjudas in till verksamhetsbesök på kommunen som en
del av den ordinarie undervisningen.
Staden kan som arbetsgivare tydligare kommunicera vilka kompetenser som
kommer efterfrågas framgent. På så sätt kan fler av Högskolans utbildningar
anpassas till efterfrågan från framtida arbetsgivare och studenterna blir
bättre förberedda för arbetslivet.
Ett bättre samarbete mellan stad och lärosäte leder till att studenterna
upptäcker vilka jobbmöjligheter som finns och kommunen ges möjligheten att
rekrytera kompetent personal. Studenter stannar om de erbjuds arbete inom
sin profession. Företag vill etablera sig där studenter och kunskap finns.
Kopplingen mellan tillväxt, företagsetablering och kunskap är med andra ord
stark.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
– Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att
utveckla samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att
tillvarata lokal kompetens.

Marie Fridén (M)
Alexis Mouschopanis (M)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande
avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna

2015-10-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0076 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 8300
Datum/avdelningschef: 2015-10-29/ GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0076 101

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2015 avgivna motioner
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC/E

Motion av Maj Steen (M); Avveckling av
kommunens egen revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna.

Under beredning.

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.
Kostnadsberäkning
behöver kompletteras.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

KS 26 oktober 2015

2

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.
Lyfts ihop med nya
upphandlingsregler
(Görs 2015)

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala
vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD); Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!

KS 2015-10-26

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har
lämnat svar på remiss.
Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M); Verkliga lönekostnader.

Klar för godkännande.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.
På remiss

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen.

KF 18 november 2015.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gångoch cykelvägar behövs i Borås.

KF 18 november 2015

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeprogram i Borås Stad.

Klar för godkännande..

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!

KF 18 november 2015

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även
i Borås!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC/E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD);
Inför fristående revision.

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av
stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kindblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Klart för beslut.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

KF 18 november 2015.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster –
en kvalitetskontroll värdig namnet

Klart för beslut.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

Klart för godkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Flagga för våra minoriteter!

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

Under beredning.
KS 2015-10-26

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Att bygga broar

Klar för godkännande.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

KF 18 november 2015.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Under beredning.
På remiss..

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Klart för godkännande.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-01-16 § 2
2014/KS109 027
PF

Motion av Ann-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD); Ta fram en HBTQ-policy!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.
Inväntar avfallsplan.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

Motion av Morgan Hjalmarsson (F); Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan!

Klar för godkännande.

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Lokalförsörjningsnämnden
startat förstudie. Ingår i
budget 2016.

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen
vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!

KF 18 november 2015.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Under beredning.
På remiss.

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i
förskolan!

Klar för godkännande.

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen

KF november 2015.

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.
Remiss klar.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning.
På remiss

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0429 733
PF

Motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren
i Daglig verksamhet.

Klar för godkännande.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0441 027
PF

Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth
(V); Hbtq-certifiera Borås

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på skolorna i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0457 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster
inom socialtjänsten!

KS november 2015

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.
Lokalförsörjningsnämnden
och Stadsdelsnämnden
Norr har yttrat sig.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.
Inväntar avfallsplan.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0526 219
SP

Motion av Eike Jünke (M); Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!

KS 26 oktober 2015.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS527 005
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Fritt trådlöst nätverk i centrum!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0529 312
SP

Motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson-Friedman (M); Strandpromenad
mellan Asklanda och Skalle badplats.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0545 317
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Andersson (C); Lys upp banvallen!

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0580 319
E

Motion av Marianne Fridén (M); Människor möts
i Borås.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0584 319
E

Motion av Anna Christensen (M); Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad.

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

Under beredning.
Inväntar nya
placeringsregeler..
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

Under beredning
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0644 214
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2
m fl).

KS oktober/november
2015. KF
november/december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J

Motion av Lennart Andreasson; Förbud mot en
obefintlig kommunal företeelse.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF december 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg
gångbana Rydboholm – Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0663 739
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.

Under beredning.
Remiss klart.
KF november 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0664 759
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten
att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härbärget Kastanjen.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF november 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0674 821
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Investera i en näridrottsplats vid
Storsjön.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion
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2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta
för en narkotikafri skola i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF december 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0796 102
KC

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Minska antalet fullmäktigeledamöter.

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E

Motion av Christer Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric Silferklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andras Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut.

Under beredning

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

Under beredning.
På remiss.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Under beredning.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0209 108
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0299 310
E

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud.

Klart för godkännande.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0300 822
E

Motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V); Ljusrum till Borås
Stadsparksbad.

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation
– för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter
inom 24 timmar!

Under beredning.
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2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319
E

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0362 611
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad.

KF november 2015.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0363 230
SP

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar.

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-05-31--2015-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0420 700
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0 421 700
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Inför socialtjänsten
online.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0422 751
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Stärk familjehemmen!

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0423 023
PF

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten!

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0453 609
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Entreprenörskap i för- och grundskolan.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0455 754
E

Motion av Ida Legemark (V): Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0456 216
SP

Motion av Ida Legemark (V); Evenemagsfält i
Borås.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0457 105
KC

Motion av Fredrich Legemark (V); Kommunala
flaggdagar för de nationella minoriteterna.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0460 028
PF

Motion av Andreas Bäckman (SD); Undersök
möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
J

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0497 009
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut - även för äldre!

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0497 009
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut - även för äldre!

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-05-31--2015-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0553 409
SP

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V); Minska mängden plastpåsar i Borås.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0552 050
E

Motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och
Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid
upphandling.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0609 611
KU

Motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0610 020
PF

Motion av Ida Legemark (V); Pröva sex timmars
arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0618 619
KU

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Att införa en
skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0651 253
M

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0689 611
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela
Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0691 611
E

Motion av Anna Svalander (FP) om att frångå
kösystemet till de fristående skolorna i Borås så
att dessa också kan ta emot nyanlända elever.

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Behandling
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BESLUTSFÖRSLAG

Definition av upphandlande myndigheter och förändring
av tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Definiera kommunens nämnder var för sig som upphandlande myndigheter
Tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var
tid gäller enligt lag.

2015-10-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0268 050
Handläggare: Torbjörn Alfredsson, tfn 7190
Datum/avdelningschef: 2015-10-26/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0268

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Torbjörn Alfredsson
Kommunfullmäktige

Definition av upphandlande myndigheter och
förändring av tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunens nämnder, var för sig, ska definieras
som egna upphandlande myndigheter och att tidigare fastställda beloppsgränser för
direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var tid gäller
enligt lag.
Det förhållande att varje nämnd kan bedömas utgöra en egen upphandlande myndighet innebära en förenkling av hanteringen av de direktupphandlingar som nämnderna
genomför. En uppenbar fördel med att det tydliggörs att det finns flera upphandlande
myndigheter inom kommunen är att varje nämnd skulle kunna utgå från att nämnden
har sina egna beloppsgränser att förhålla sig till vid bedömning av vilka upphandlingsförfaranden som enligt upphandlingslagarna är tillämpliga i en viss upphandlingssituation. Annorlunda uttryckt skulle nämnderna vid sådana överväganden, upphandlingsrättsligt, inte behöva beakta andra nämnders köp av varor och tjänster av det slag
som man avser att upphandla vilket är fallet om kommunens nämnder bedöms tillhöra en och samma upphandlande myndighet. Detta skulle bl.a. medföra att nämndernas utrymme att tillgodose ett upphandlingsbehov genom att tillämpa ett direktupphandlingsförfarande ökar väsentligt, exempelvis under tiden en utdraget överprövningsprocess avseende ett förvaltningsöverskridande ramavtal pågår.
För att nå fördelarna med en större möjlighet för nämnderna att kunna tillgodose sina
behov genom direktupphandling i de situationer det inte är möjligt att avropa från ett
upphandlat kontrakt krävs emellertid också att tidigare beslutade beloppsgränser för
direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som gäller enligt lag.
Detta innebär att de tidigare beslutade gränserna för direktupphandling inom kommunen, två prisbasbelopp avseende varor respektive tre prisbasbelopp avseende tjänster, upphävs. De beloppsgränser som gäller enligt lag uppgår idag till 505 800 kr (lagen om offentlig upphandling) och 939 342 kr (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).
Bakgrunden till Tekniska nämndens förslag har utvecklats i en promemoria som upprättats vid Tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Definiera kommunens nämnder var för sig som upphandlande myndigheter
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Tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var tid gäller enligt lag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Sida

1
Datum

2015-02-09
Iqbal Musaji
iqbal.musaji@boras.se

Kommunfullmäktige

Förslag till förändring av upphandlande myndighet, ändring
av direktupphandlingsgränser och begränsningar i
direktupphandlingsförfarande
Tekniska nämndens förslag
Tekniska nämnden ställer sig positiva till att få en tydlighet i vad som ska uppfattas
som en upphandlande myndighet samt förenklingen av direktupphandlingsgränserna
till verksamheterna och anpassningen till dagens direktupphandlings lagstiftning.
Att få till att alla nämnder blir egna upphandlande myndigheter bör föranleda en
förenkling i hanteringen av direktupphandlingar samt genom direktupphandlingsmodulen få en kontroll vilka upphandlingar som företas i kommunen. För att detta
ska bli så effektivt som möjligt bör de tidigare fastställda beloppsgränser för
direktupphandling av varor och tjänster tas bort. Målsättning med modulen är att den
ska ge signaler för att göra fler övergripande centrala upphandlingar samt begränsa
antalet personer som får direktupphandla för sin nämnds och kommunens räkning.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden förslår att ändra Borås Stad som upphandlande myndighet till att
Borås Stads nämnder blir egna upphandlande myndigheter i förening med att man tar
bort tidigare fastställda direktupphandlingsbelopp till förmån för lagstadgade
beloppsgräns för direktupphandling.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson

Sida

1
Datum

2015-02-09
Iqbal Musaji
iqbal.musaji@boras.se

Kommunfullmäktige

Bilaga PM-Upphandlande myndigheter

PM - Upphandlande myndigheter
1. Inledning
Denna PM behandlar frågan huruvida de kommunala nämnderna ska bli egna
upphandlande myndigheter.
2. Upphandlande myndighet
En upphandlande myndighet är en organisation som vid sina inköp behöver följa reglerna
i gällande upphandlingslagstiftning. Till upphandlande myndigheter räknas såväl statliga
som kommunala myndigheter. Därutöver jämställs såväl beslutande församlingar i
kommunen som offentligt styrda organ, exempelvis kommunala bolag, med myndigheter.
De kommunala nämnderna är förvaltningsmyndigheter och bör således även ses som
kommunala myndigheter. För att kontrollera huruvida så är fallet finns det vissa faktorer
som tyder på att en nämnd är att anse som en upphandlande myndighet. Om nämnden
genom anslag har beviljats ekonomiska resurser vilka kan användas till upphandling samt
om den har fullmakt att binda kommunen genom att ingå ett upphandlingskontrakt med
en leverantör så tyder detta på att nämnden är att se som en upphandlande myndighet.
Frågan om en kommunal nämnd kan vara en upphandlande myndighet har prövats i
domstol dock utan att något detaljerat svar framkommit. Frågan berördes av
Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 2186-14 mellan Borås Yrkeskläder AB och Borås
Stad. Förvaltningsrätten konstaterade i målet att en kommunal nämnd kan vara en
upphandlande myndighet. Dock så ansåg förvaltningsrätten att det inte i det aktuella
målet var visat att de olika nämnderna var egna upphandlande myndigheter, således
ansågs Borås Stad endast bestå av en upphandlande myndighet.

3. Slutsats
De kommunala nämnderna kan ses som egna upphandlande myndigheter, eftersom de
dels är förvaltningsmyndigheter och både har beviljats egna ekonomiska resurser och
har möjlighet att binda Borås Stad genom ingåendet av ett upphandlingskontrakt. Det
krävs dock att det tydligt framgår huruvida Borås Stad består av endast en eller av
flera upphandlande myndigheter. Om det inte tydligt framgår kommer domstolarna att
presumera att Borås Stad endast är en upphandlande myndighet. Att det tydligt
framgår att det finns flera upphandlande myndigheter inom Borås Stad åstadkoms
enklast genom ett kommunalt beslut om att de olika kommunala nämnderna ska vara
egna upphandlande myndigheter.
Skulle de olika kommunala nämnderna bli egna upphandlande myndigheter skulle det
innebära att det i framtiden inom Borås Stad kommer finnas 16 olika upphandlande
myndigheter istället för en. Varje upphandlande myndighet har i det läget sina egna
gränser både när det gäller direktupphandlingar och tröskelvärden. Detta medför bland
annat att om de olika kommunala nämnderna i Borås Stad blir egna upphandlande

myndigheter skulle utrymmet för direktupphandlingar, exempelvis under tiden för en
utdragen överprövning, öka kraftigt.
Att de olika nämnderna blir egna upphandlande myndigheter ska inte påverka
arbetssättet inom kommunen, målet ska alltid vara att de olika nämnderna ska följa de
upphandlade avtalen som finns. Likaledes är det viktigt att fortsätta fokusera på
koncerntänkandet, vilket skapar fördelar både genom ekonomiska vinster och genom
tydlighet av den ordning som ska följas inom kommunen. Detta ska inte förändras
genom ett beslut om att varje nämnd ska vara en egen upphandlande myndighet, utan
ett sådant beslut ska ses som en komplettering av koncerntänkandet. Kommunen
upphandlar så mycket som möjligt gemensamt men de olika nämnderna erhåller en
möjlighet att på laglig väg kunna bedriva sin verksamhet under perioder när det inte
finns något upphandlat kontrakt på det aktuella området.
För att bygga vidare på koncerntänkandet är det viktigt att försöka åstadkomma
övergripande avtal på de områden som är lämpade för sådana avtal. Det är
upphandlingsavdelningen som avgör vilka upphandlingar som är övergripande och
som därmed ska genomföras som centrala avtal. De olika nämnderna kan upphandla
med egna avtal på områden som inte bedöms som övergripande för Borås Stad, dessa
avtal ska dock vara utformade på ett sådant sätt att de kan användas även av andra
verksamheter inom Borås Stad. Men skulle upphandlingsavdelningen i ett senare
skede genomföra ett centralt avtal inom samma område ska det avtal som nämnden
upphandlat införlivas i det centrala avtalet. Detta innebär även att de avtal som
upphandlas av upphandlingsavdelningen har en högre ställning än de avtal som de
olika nämnderna upphandlar själva.
Även om de olika nämnderna kan träffa egna avtal på områden som saknar ett centralt
avtal ska de lämna information om dessa avtal till upphandlingsavdelningen. Detta är
viktigt för att det ska vara möjligt att se inom vilka områden det finns behov av
centrala avtal. Informationen om de egna upphandlade avtalen ska lämnas genom att
avtalen registreras i avtalsdatabasen. Detta gör det möjligt för såväl
upphandlingsavdelningen som nämnderna att se vilka olika avtal som finns inom
Borås Stad.
När det gäller avtal vilka har direktupphandlats av en nämnd ska dessa oavsett belopp
vara genomförda i direktupphandlingsmodulen som tillhandahålls av
upphandlingsavdelningen. Genom användandet av modulen samlas information
angående vilka direktupphandlingar som genomförs i Borås Stad. Detta stämmer
överens med de regler kring dokumentation av direktupphandlingar som finns i
gällande upphandlingslagstiftning. Där framgår att alla direktupphandlingar vilka
överstiger ett värde om 100 000 kronor ska dokumenteras på enligt lagen föreskrivet
sätt. Att använda direktupphandlingsmodulen kommer att förenkla dokumentationen
och uppfyllandet av lagens krav. Att information angående de olika
direktupphandlingarna lämnas till upphandlingsavdelningen leder till en ökad
möjlighet till kontroll av de inköp som genomförs samt gör det enklare att se vilket

behov av ytterligare övergripande centrala avtal som finns. Användandet av modulen
medför även en begränsning av antalet personer som har möjlighet att genomföra
direktupphandlingar och inköp eftersom endast certifierade inköpare kommer ha
tillgång till modulen. Upphandlingsavdelningen kommer att utbilda de certifierade
inköparna utifrån förvaltningens önskemål.
Ett beslut om att varje kommunal nämnd blir en egen upphandlande myndighet
innebär att varje nämnd skulle få ett utrymme på 505 800 kr att direktupphandla för
inom varje produktområde, som omfattar varor, tjänster och entreprenader i enlighet
med lagen om offentlig upphandling istället för Borås Stad som helhet har detta
utrymme. När det kommer till de upphandlingar som omfattas utav LUF1 blir
motsvarande utrymme 939 342 kr inom varje produktområde. Har varje nämnd sina
egna direktupphandlingsgränser blir det även enklare att se när verksamheten börjar
närma sig denna gräns. Detta eftersom informationen finns samlad och inte fördelad
på flera olika nämnders verksamheter.
För att uppnå den i föregående stycke nämnda effekten krävs det dock att de
direktupphandlingsgränser enligt ovan som Kommunstyrelsen beslutat om, två
prisbasbelopp för varor och tre prisbasbelopp för tjänster, tas bort. I annat fall förblir
utrymmet för direktupphandlingar begränsat till de nivåer som framgår av
Kommunstyrelsens beslut, vilket skulle innebära ett fortsatt begränsat
handlingsutrymme, och därigenom möjliga problem att klara av att bedriva sin
verksamhet, för nämnderna i de situationer när det inte är möjligt att handla från ett
upphandlat kontrakt.
4. Avslutning
Med anledning av ovanstående föreslås det att det beslutas att samtliga nämnder i
Borås Stad i fortsättningen ska vara egna upphandlande myndigheter. I detta beslut
ingår det även att de direktupphandlingsgränser, om två respektive tre prisbasbelopp,
som Kommunstyrelsen beslutat om tas bort.

1

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträden skall hållas följande dagar 2016:
11 och 25 januari, 8 och 22 februari, 7 och 21 mars, 4 och 18 april, 2, 16 och 30 maj, 7 och 20 juni, 22 augusti, 5
och 19 september, 3, 17, 18 och 31 oktober, 14 och 28 november samt 12 december.

2015-11-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0675 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 358300
Datum/avdelningschef: 2015-11-03/GB

Programområde: 1

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016

Sista inlämningsdag för
ärenden till
Stadskansliet

Kommunstyrelsen
Publicering
på webben

Kommunfullmäktige

Sammanträde
Måndag
kl 14.00

Sista dag för
inlämning till
sekretariatet

Publicering
på webben

Sammanträde
Torsdag
kl 18.00
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Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den

01-17

Kc5
BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2016:
28 januari, 25 februari (allmänhetens frågestund), 17 mars, 28 april (årsredovisning), 26 maj (allmänhetens
frågestund), 16 juni, 18 augusti, 29 september (allmänhetens frågestund), 20 oktober, 23 (onsdag) och 24 november (budget) samt 21 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 april med början kl 13.00, den
25 februari, 26 maj, 29 september och den 21 december (onsdag) kl 17.00, den 23 och 24 november kl 09.00
och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen
skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.

2015-11-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0676 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-11-03/GB

Programområde: 1
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Dnr 2015/KS0676 006

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2016:
28 januari, 25 februari (allmänhetens frågestund), 17 mars, 28 april (årsredovisning), 26 maj
(allmänhetens frågestund), 16 juni, 18 augusti, 29 september (allmänhetens frågestund), 20 oktober,
23 (onsdag) och 24 november (budget) samt 21 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 april med början
kl 13.00, den 25 februari, 26 maj, 29 september och den 21 december (onsdag) kl 17.00, den 23
och 24 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0634 007
Programområde: 1
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 2015-11-09/ Svante Stomberg
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Dnr 2015/KS0634 007

Handläggare: Carl Morberg
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns en rapport om de uppdrag som har skapats på detta
sätt under perioden 2015-01-15 – 2015-10-15.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Förvaltning: Stadskansliet
Handläggare: Carl Morberg

Datum
2015-11-16

Dnr
2015/KS0634 007

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Perioden 2015-01-15 – 2015-10-15
Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 5 2014/KS0273 739 Rapportering av
ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS den 30 september
2014

Sociala omsorgsnämnden uppdras att utreda
vilka åtgärder som krävs för att vända trenden
med allt fler beslut som ej verkställs samt att
återkomma till Kommunstyrelsen med åtgärdsförslag senast den 31 mars 2015.

Avslutat

Åtgärdförslag har inkommit till Kommunstyrelsen enligt aviserad tidsperiod.

§ 6 2014/KS0076 101 Redovisning från
Kommunstyrelsen av inneliggande t o
m maj månad 2014 avgivna motioner

Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder
för att besvara framtida motioner inom ett år.

Avslutat

Behandlat av Kommunstyrelsen den 31
augusti 2015 Dnr 2015/KS0489
(Initiativärende; Effektiviserad beredning av motioner

Kommunstyrelsen uppdras även att vidta åtgärder för att besvara så många som möjligt av
inneliggande t.o.m. maj månad 2014 avgivna
motioner inom ett år.
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Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 11 2012/KS0604 021 Åtgärder för att
förebygga oegentligheter, korruption
och ekonomisk brottslighet vid upphandling

Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda
förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under februari månad 2015 utbetala det partistöd som
fastställts i Budget 2015. Utbetalningen är en
förskottsbetalning. Någon reducering av de
belopp som skall utbetalas skall inte ske för
2015.

Pågår

Ärende på väg upp till Kommunstyrelsen.

Avslutat

Partistödet utbetalat under februari
2015

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett systematiskt strukturerat arbete med målsättning att öka anställning av personer med funktionshinder i hela
Borås Stad. Utredningen ska prioritera unga
med fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionshinder, då denna grupp har mest att
vinna på ett minskat utanförskap.

Avslutat

Arbetslivsnämnden har som uppdrag,
att arbeta för att personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet
till ett arbete inom Borås stad, nämnden
har redan en prioritet på ungdomar, så
motionen ligger helt i linje med Arbetslivsnämndens uppdrag och ambition.

§ 14 2014/KS0805 104 Utbetalning av
partistöd

§ 19 2011/KS0709 020 Svar på motion
av Sara Degerman-Carlsson (KD);
Borås Stad – en arbetsgivare som tar
ansvar

3

Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 20 2013/KS0185 270 Svar på motion
av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror
motverkar bostadssegregationen

Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att administrera ett forskningsprojekt enligt tankarna i denna skrivelse.

Pågår

§ 22 2014/KS0108 738 Svar på motion
av Patric Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret

Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att Pågår
erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis
broddar att gälla från senast den 1 januari
2016.

Samhällsbyggnadsnämnden fick 201501-15 i uppdrag av Kommunfullmäktige
att administrera ett forskningsprojekt
med målet att producera hyreslägenheter av modern och rimlig standard till ett
lågt pris. Samhällsbyggnadsnämnden
arbetar för närvarande med att ta fram
lämpliga arbetsformer för projektets
genomförande. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare bedrivit ett forskningsprojekt (Innovationsplattform
Norrby) i syfte att ta fram modeller för
hållbar stadsutveckling. För att så effektivt som möjligt kunna slutföra vårt nya
uppdrag enligt motionens intentioner så
ses möjligheterna att använda sig av
redan upparbetade kanaler och metoder
därför över.
Upphandling pågår.
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Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 23 2014/KS0313 730 Svar på motion
av Annette Carlson (M); Inventering av
äldreomsorgen

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner.

Avslutat

”Ett gott liv var dag” - beslutades av
Kommunstyrelsen 16 juni 2014. Genomgången ska löpa parallellt med pågående arbete i verksamheterna.
Projektet startades i juni 2014 och ett år
senare – i juni 2015 – avslutades. 47
förbättringsförslag har presenterats i
dels en politisk handlingsplan samt en
verkställighetsplan. Uppföljning jan och
juni 2016.

§ 26 2014/KS0328 773 Svar på motion
av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Livräddning via SMS

Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka
möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner.
Uppdra åt berörda nämnder att utreda och
iordningställa ett aktivitetsområde för gammal
och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med föreningslivet.

Avvaktande

Kollar fortlöpande med Västragötalandsregionen.

Pågår

Utredning pågår.

Borås Stad inför studentmedarbetarsystem
enligt vad som beskrivits i motionen.

Avslutat

Förhandlingsdelegationen har antagit
kollektivavtal för studentmedarbetare

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion
av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
§ 74 2013/KS0356 023 Svar på motion
av Joakim Malmberg (FP); Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
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Ärende

Status

Kommentar

§ 75 2013/KS0730 618
Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa
Svar på motion av Annette Carlson (M), en veckas obligatorisk praktik på de högskoleBirgitta Bergman (M) och Marie Fridén förberedande programmen.
(M); Praktik på gymnasiets alla
Program

Avslutat

En utredning i ärendet har expedierats
till Kommunstyrelsens diarium 2015-0924, "Utbildningsnämndens uppdrag i
Borås Stads budget 2015 - Utreda hur
och om möjligt införa en veckas praktik
även på de högskoleförberedande programmen".

§ 76 2014/KS0381 612 Svar på motion
av Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M); Ge
alla gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta eget

Pågår

Arbetet pågår med att se över studieplaner. Alla förvaltningens gymnasieskolor har möjlighet att starta och driva
UF-företag exkl. introduktionsprogrammet.

Pågår

Brev till förvaltningarna inom kort som
påminnelse att uppmärksamma utmaningarna.

§ 87 2014/KS0843 020 Personalekonomisk redovisning för 2014

Uppdrag

Skolledningen på respektive skola ska lägga in
entreprenörskapskurserna så att alla elever har
det som ett möjligt val i praktiken. Det ska
finnas en plan för att möjliggöra och underlätta
för eleverna att kunna starta och driva UFföretag. Samtliga Borås Stads gymnasieskolor
använder Ung Företagsamhets koncept UFföretagande.
Personalredovisningen ska utgöra grund för
analys, uppföljning och åtgärder. Uppmana
nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt
de utmaningar som redovisas. Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av hur
nämnder uppmärksammat de utmaningar som
redovisas. Återrapportering sker hösten 2016.
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Ärende

Uppdrag

§ 94 2014/KS0534 618 Svar på motion Borås Stad och dess kommunala bolag skall
av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S); erbjuda elever från yrkesförberedande gymnaAPL-platser
sieprogram APL platser.

Status

Kommentar

Pågår

Ansvariga för att arbeta med frågan har
utsetts. Kartläggning av behov pågår,
varefter erforderliga kontakt tas.

Pågår

Utredningen pågår och beräknas klar till
angiven tidpunkt.

Pågår

Se organisationsöversynen

Dialog skall föras mellan stadens förvaltningar, bolag och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår, för att
på så vis säkerställa att gymnasieskolornas
behov att APL- platser tillgodoses.
Utbildningsnämnden skall i sin ordinarie
verksamhet löpande initiera en dialog mellan
stadens förvaltningar och bolag och de kommunala gymnasieskolorna för att säkerställa att
gymnasieskolans behov av APL-platser tillgodoses.
§ 116 2014/KS0592 739 Svar på motion Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att
av Bengt Wahlgren (FP) och Patric
utreda behovet av ytterligare stöd till unga
Cerny (FP); Stöd till unga dementa ute i dementa samt föreslå åtgärder för stöd till dem
samhället och deras anhöriga
och deras anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast den 30 november 2015.
§ 132 2014/KS0524 001 Svar på motion Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett
av Annette Carlson (M); Avskaffa
arbete med att ta fram en ny organisation utan
stadsdelsnämnderna
stadsdelsnämnder.
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Ärende

§ 152 2014/KS0364 514 Svar på motion
av Monica Johansson (C); Fri parkering
för och utökade möjligheter till laddning
av elbilar i stadskärnan

Uppdrag

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.
§ 153 2014/KS0528 317 Svar på motion Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se
av Monica Hermansson Friedman (M); över möjligheten att investera i solcellsbelysSolcellsbelys mera
ningar, 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.

Status

Kommentar

Pågår

Uppdraget kommer att vara genomfört
och avslutat under kvartal 1 2016

Pågår

LFF har testprojekt och planerar för fler
och större 2016 och 2017
 Dammsvedjan SoL Boende
 2 förskolor 2016
 Stadsparksbadet.
 Parkeringsbolaget planerar för parkeringen på Vulcanus 2016.
 AB Bostäder har två som anses
lönsamma.
 Viskaforshem har ett projekt som
utvärderas.
Sensorstyrda belysningar ingår som krav
LFF´s standarder, till byggentreprenörerna
för nybyggda projekt.
Vissa verksamheter tycker inte att detta
fungerar bra (förskolor).
LFF påpekar att det är energibesparing att
använda sensorstyrd belysning så detta ökar
hela tiden, även i de objekt som de förvaltar
och då byter de ut system löpande vid renoveringsbehov.
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Ärende

Uppdrag

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion I första hand undersöka möjligheterna till att
av Leif Häggblom (SD); Digitalisering
ge förtroendevalda en direkt-inloggning till
av löneunderlag
Borås Stads lönesystem. Där man personligen
med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller
blir en för kostsam lösning
I andra hand undersöka möjligheterna att via
en enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med
lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.

Status

Kommentar

Pågår

Kravspecifikation behöver tas fram och
lämnas till leverantören av personal-/
lönesystemet.

PF1
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig
verksamhet
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig
verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det hindrar inte att
deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika sätt gör
utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter.
Sociala omsorgsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter
inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg för vuxna,
funktionshinderverksamheten samt stöd och service till personer under 65 år med psykiska
funktionshinder inklusive hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Det är därmed nämndens uppgift att utifrån b.la lagstiftning, kommunfullmäktiges uppdrag och
mål mm, forma hur verksamheten kan bedrivas och vilka uttryck detta kan ta sig. Sociala
omsorgsnämnden har mandatet att själv avgöra detta.
Det innebär att sociala omsorgsnämnden kan fatta beslut om eventuella förmåner för deltagarna i
sin egen verksamhet samt att utveckla ytterligare insatser för att visa Borås Stads uppskattning för
de insatser som personer gör som deltar i daglig verksamhet.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.
2015-10-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-11-02
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan
Ja
Nej
Kommentar:
Diarienummer: 2014/KS0429 733
Handläggare: Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2015-01-08 Per Olsson

Programområde: 3
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2015-11-16

Dnr 2014/KS0429 733

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att förbättra villkoren i
daglig verksamhet
Ida Legnémark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionärens motiv för förslaget är att den dagliga verksamheten är de här människornas arbete och att kommunen ska visa samma uppskattning mot dem som mot
sina anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i den del att Borås Stad bör visa uppskattning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin.
Social omsorgsnämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag
på förmåner utreds.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden instämmer i motionsställarens intentioner att Borås Stad ska visa uppskattning för det arbete som personer inom LSS daglig verksamhet och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin utför.
Nämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag på förmåner
bör utredas ytterligare.
Eftersom nämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna med
beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för den
föreslagna förmånen. Det är i dag flera skillnader mellan LSS-gruppen och psykiatrin.
Ett sätt är att avgränsa förmånerna till personer som har biståndsbedömd
sysselsättning vilket idag är detsamma som personer med LSS-beslut. Eftersom
förslaget handlar om frivilliga förmåner skulle detta innebära ökade skillnader mellan
nämndens olika målgrupper utöver det som är styrt av lagen.
Remissvaret i sin helhet bifogas.
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Överväganden
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och centrala arbetsgivarpart. Personalförmånerna är en del i de fördelar som man har som anställd i Borås Stad. De är
en del i arbetsgivarens ambition, vilja och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och professionella arbetskamrater erbjuds personalförmåner som syftar till att medarbetarna ska trivas och må
bra, både fysiskt och psykiskt. De ska bidra till att ge medarbetarna bättre förutsättningar för att nå de mål som finns för kommunens olika verksamheter.
Personalförmånerna är därmed en del i synliggörandet av varumärket Borås Stad och
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden som attraherar de bästa medarbetarna.
Borås Stad erbjuder i dag anställda följande personalförmåner;
Fria bad
Alla medarbetare har fria bad i kommunens anläggningar Stadsparksbadet, Borås simarena, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
Friskvårdsbidrag
Arbetsgivaren betalar hälften av kostnaden för motionsaktiviteter, dock högst 1 500
kr per år.
Fritt inträde till friluftsgårdar
Alla medarbetare får fritt använda de kommunala friluftsgårdarna Kransmossen och
Kypegården för dusch, bastu etc.
Försäkringar
Som nyanställd i Borås Stad har du under dina tre första månader ett kostnadsfritt
försäkringsskydd. I försäkringsskyddet ingår:
 livförsäkring 6 prisbasbelopp,
 trygghetskapital 10 prisbasbelopp,
 sjukförsäkring 1 440: -/månad,
 olycksfall hela dygnet,
 Efter tre månader har du möjlighet att teckna en fortsättning/förändring av
försäkringsskyddet.
Föräldrapenning
Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få
föräldrapenningtillägg vid din föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg utbetalas en
gång per födsel och utgör 10 % av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.
Kaffe och te
Borås Stad erbjuder alla medarbetare fritt kaffe och te på arbetsplatsen.
Konstklubben
Väljer du att gå med som medlem i konstklubben har du möjlighet att vinna konstverk.
Löneväxling till pension
Arbetsgivaren skjuter till 6 procent på lön som du växlar till extra tjänstepension.
Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral part för bl.a. samtal, jobbförmedling och livs- och
karriärplanering.
Merkraft
Personalföreningen MerKraft har ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för
att inspirera, aktivera och ge fritidsupplevelser.
Miljöbil
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Alla medarbetare kan genom arbetsgivaren leasa en miljöbil mot bruttolöneavdrag.
Studiebidrag
Som medarbetare i Borås Stad kan du få studiebidrag vid fritids- eller heltidsstudier.
Minnesgåva 25 år
Minnesgåva till anställd/förtroendevald med minst 25 års tjänstgöring eller vid
pensionsavgång minst 20 års tjänstgöring.
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna
i daglig verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det
hindrar inte att deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika
sätt gör utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter. För att visa uppskattning
för dessa insatser har Borås Stad vid några tidigare tillfällen fattat särskilda beslut.
Sociala omsorgsnämnden erbjuder sedan tidigare personer med pågående LSSinsatser fri entré till Borås Stads badanläggningar. Vidare har kommunfullmäktige
beslutat att de personer som har deltagit i LSS-daglig verksamhet i 25 år erbjuds en
gratifikation från Borås Stad på samma villkor som anställda.
Sociala omsorgsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg för vuxna,
funktionshinderverksamheten samt stöd och service till personer under 65 år med
psykiska funktionshinder inklusive hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Det är därmed nämndens uppgift att utifrån b.la lagstiftning, kommunfullmäktiges
uppdrag och mål mm, forma hur verksamheten kan bedrivas och vilka uttryck detta
kan ta sig. Sociala omsorgsnämnden har mandatet att själv avgöra detta.
Det innebär att sociala omsorgsnämnden kan fatta beslut om eventuella förmåner för
deltagarna i sin egen verksamhet samt att utveckla ytterligare insatser för att visa
Borås Stads uppskattning för de insatser som personer gör som deltar i daglig
verksamhet.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion: Förbättra villkoren i Daglig verksamhet
I Borås Stad finns daglig verksamhet för personer inom LSS och psykiatrin. Det rör
sig i dagsläget om 310 respektive 200 personer som deltar i olika typer av
verksamhet. De gör ett betydelsefullt arbete på caféer, i bageri, inom hantverk och
mycket annat - verksamheter och arbete som är värdefullt för Borås Stad.
En av Borås Stads styrkor som arbetsgivare är de frikostiga personalförmånerna,
exempelvis i form av friskvårdsbidrag och fria bad i de kommunala badhusen. Det är
inte rimligt att dessa förmåner inte omfattar dem som deltar i daglig verksamhet. Den
dagliga verksamheten är de här människornas arbete och kommunen ska visa samma
uppskattning mot dem som mot sina anställda.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i Borås Stad ska
omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda
Borås 2014-05-10
Ida Legnemark

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP): om att ta fram ett
system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
Sedan april 2015 finns en arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska kunna stärka
förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och löneutveckling tillsammans
med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex. metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare
och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Motionärens förslag om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare ligger i linje med
arbetsgruppens pågående arbete.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
-

bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

2015-08-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-11-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0457 023
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby tfn 033 357761 Annica Dahlen, tfn
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Sida
1(3)
2015-11-16

Dnr 2014/KS0457 023

Personal och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att ta
fram ett system för karriärtjänster för Borås
Stads socialsekreterare
Ärendet
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett system för karriärtjänster för
Borås Stads socialsekreterare.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster, Öster samt Sociala omsorgsnämnden.
Arbetslivsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten
men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och
det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser motionen
som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt
omfattningen behöver närmare utredas.

Stadsdelsnämnd Norr
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten. Olika åtgärder har vidtagits inom socialtjänsten i Borås Stad för att få en rimlig personalomsättning. Ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för socionomstuderande har inrättats i Borås. Detta har redan resulterat i att personal kunnat
rekryteras denna väg. Mentorstjänster som skall handleda VFU-studenter och nyanställda under introduktion har inrättats, vilket dels är ett sätt att förbättra introduktionen och på så sätt minska personalrörligheten.
Socialtjänstens anställda är övervägande kvinnor, vars karriärvägar är begränsade.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att satsa på den kvinnodominerande
yrkesgruppen och att verka för att öka lönerna och på så sätt även motverka den höga
omsättningen av socionomer. Detta anser nämnden dock kan utföras på annat sätt än
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genom föreslagna karriärtjänster enligt motionen. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker
därför motionen.
Stadsdelsnämnd Väster
Verksamheten delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer.
Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörligheten och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Verksamheten ser dock motionen som positiv. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa
samt omfattningen behöver närmare utredas. Förvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen ger individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag
att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Stadsdelsnämnd Öster
I motionen föreslås att karriärtjänster inom socialtjänsten inrättas. Stadsdelsnämnden
Öster delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser
går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten.
Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även
kvaliteten i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och det
finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser dock
motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i
dessa samt omfattningen behöver närmare utredas.
Sociala omsorgsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten
och kontinuiteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet
och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster och metodutvecklare. Nämnden ser dock motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt omfattningen behöver närmare utredas. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnd Väster i
uppdrag att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Överväganden
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög. Flera nämnder redovisar i sina
yttranden att det redan görs en del för att minska personalrörligheten. Det finns bl.a.
exempel på karriärstjänster som mentorstjänster, ett VFU-center (verksamhetsförlagd
utbildning) för socionomstuderande.
Så här långt är dock inte insatserna tillräckliga och Stadsdelsnämnd Norr pekar
dessutom på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp och att verka för att öka
lönerna också är ett sätt att motverka den höga omsättningen av socionomer.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning. Målsättning är att
redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla
erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
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Bedömning
Motionärens förslag om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
ligger i linje med arbetsgruppens pågående arbete.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
-

bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION
PATRIC CERNY

2014-05-21
Kommunfullmäktige

Karriärtjänster inom socialtjänsten!
En av kommunens viktigaste verksamheter är inom socialtjänsten. Den är ofta den sista
utposten för utsatta människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle där vi hjälper de
svaga och för tillfället utsatta. I socialtjänsten ingår bland annat omsorgen om missbrukarna,
om våra barn och ungdomar, om de funktionshindrade och om de psykiskt sjuka. Individ- och
familjeomsorgen är en verksamhet som kräver anställda med särskild kompetens och med
stark integritet. För mig som folkpartist är det viktigt att kommunen ser till att behålla sina
anställda inom detta område, så att de kan bygga upp långvariga och förtroendefulla relationer
med de invånare som kan vara i behov av samhällets hjälp.
Dessvärre är det hög omsättning på socionomer i socialtjänsten, vilket är bekymmersamt.
Borås Stads senaste personalekonomiska redovisning ger vid handen att det är inom det
sociala och kurativa arbetet som personalomsättningen är som allra högst.
Personalomsättningen ligger på 17,2 procent, jämfört med snittet för kommunen som helhet
på 9,2 procent. Detta får självfallet konsekvenser för verksamhetens kvalitet!
För att motverka den höga personalomsättningen och samtidigt förbättra kvaliteten i
socialtjänsten föreslår jag att Borås Stad inför karriärtjänster för våra socialsekreterare.
Inspirationen har jag hämtat från systemet med karriärtjänster i skolans värld, och syftet är
detsamma: att kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att bli chef eller byta arbetsgivare. Till
dessa karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk
stimulans, i form av en löneförhöjning för de som får dessa tjänster. Omfattningen bör vara
sådan att cirka var sjätte socialsekreterare ska kunna få dessa tjänster, kopplat till en
löneförhöjning med 5000 kronor per månad. Med ett sådant system uppnår vi två saker. För
det första kan vi förbättra villkoren för våra anställda socialsekreterare och därigenom minska
personalomsättningen. För det andra uppnår vi bättre kvalitet i socialtjänsten, med bättre
kontinuitet till gagn för de invånare som kan bygga förtroendefulla relationer till kommunen
på längre sikt.
Förslaget innebär att uppemot 50 socialsekreterare kan få de nya karriärtjänsterna. Med ett
lönepåslag om 5000 kr inklusive PO-pålägg kan Borås Stad få en reform för begränsade
resurser. En skisserad kostnad kan uppgå till drygt 4 miljoner kronor årligen. Det är min
starka övertygelse att bättre arbetsvillkor för våra socialsekreterare skapar en minskad
personalomsättning till gagn för den egna organisationen, men framför allt till gagn för våra
invånare. Jag tror till och med att det kommer att vara en lönsam satsning, då vi behöver lägga
mindre tid på inskolning och kan få bättre utfall av den sociala verksamheten. Det har vi råd
med i Borås!
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare i enlighet med motionens intentioner
Patric Cerny
Folkpartiet Liberalerna

KU 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 september
2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

2015-11-09
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0357 739
Programområde: 3
Handläggare: Lisette Elander, tfn 0721-60 08 94
Datum/avdelningschef: 2015-11-09/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2015/KS0357

Kvalitet och utveckling
Lisette Elander
Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
september 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.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2015-11-30
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
IFO Barn och familj

x
x

Kontaktfamilj

244

M

x

”

225

M

x

”

216

M

x

”

212

K

x

”

212

M

x

”

186

M

x

”

104

M

x

Kontaktperson

240

M

x

”

208

K

x

”

195

M

x

”

186

M

x

”

125

M

x

”

102

M

x

”

99

M

x

”

98

M

x

Permanent bostad

621

M

x

”

254

M

x

”

251

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015

Nämnd

IFO Barn och familj

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Permanent bostad

222

M

x

”

121

K

x

”

111

M

x

”

113

M

x

Trygghetslarm

128

K

x

”

101

K

x

Kontaktperson

411

M

x

”

410

M

x

”

371

M

x

”

350

M

x

”

350

M

x

”

238

M

x

”

233

M

x

”

182

K

x

”

129

M

x

”

125

M

x

Kontaktfamilj

380

K

x

”

380

K

x

Kontaktfamilj

252

M

x

”

246

M

x

”

229

M

x

”

208

K

x

Öppenvård

184

K

x

”

181

K

x

”

181

M

x

”

178

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Typ av insats

x

Öppenvård

153

M

x

”

147

M

x

”

147

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

93

K

x

Permanent bostad

x

”

x

”

x

Kontaktfamilj

250

K

x

”

378

M

x

Öppenvård

96

K

x

Bostad med särskild
service

296

M

x

”

296

K

x

”

663

M

x

Kontaktperson

258

K

x

”

273

K

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

IFO Barn och familj

Sociala omsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden

x

4 (5)

Analys
Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per
månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person och olika former av öppenvårdsinsatser via interna eller externa
leverantörer. Utöver öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem
för vård eller boende eller i familjehem. I hem för vård eller boende inkluderas även
Ungdomsboenden.
För aktuell period är det 46 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts
inom tre månader, varav 13 beslut avser öppenvårdsinsats via Dialogcentrum, 15
beslut om tillsättande av kontaktperson och 18 beslut om kontaktfamilj
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att relation och personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda
handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem.
Rekryteringsvägar kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som
rekommenderar etc en bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller
företagsbesök, via sociala media m m. Förvaltningens kommunikatör medverkar
och skapar ett attraktivt informations- och annonserings material.
Inom äldreomsorgen finns 12 beslut som faller utanför aktuell tidsgräns.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 september femton ej verkställda
gynnande beslut, sju beslut gällde kontaktfamilj och åtta gällande kontaktperson.
Tre av de ej verkställda besluten gäller barn/unga där beslutet tidigare har varit
verkställt, men där det skett avbrott under beslutsperioden. Avbrotten kan i allmänhet
antingen bero på att uppdragstagaren avsäger sig fortsatt uppdrag eller att barnet/den
unge inte trivs ihop med kontaktfamiljen/personen.
Flera av de barn och ungdomar som beviljas bistånd i form av kontaktfamilj/person
har omfattande problematik, vilket ställer stora krav på uppdragstagarna och detta gör
det mer svårt att rekrytera uppdragstagare.
Under 2015 har fler öppenvårdsinsatser, bl. a. i form av Dialogcentrum, beviljats än
tidigare. Detta har medfört att det under en tid varit kö dit och flera beslut
rapporterades föregående kvartal som ej verkställda. Dessa beslut är nu verkställda
och det är i dagsläget ingen kö till Dialogcentrum.
Av de 15 barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har fem av
dem någon annan form av insats pågående, vanligtvis bistånd genom Dialogcentrum.
Fem barn/unga, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj,
kontaktperson eller Dialogcentrum, har under det senaste kvartalet fått beslutet
verkställt. Fyra familjer som väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt har
det senaste kvartalet återtagit sin ansökan.
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Stadsdelsnämnden Öster
Barn och familj hade den 30 september hade 28 gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader.
10 ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där har två beslut verkställts under
perioden och ett ärende har avslutats utan att verkställas då ansökan har återtagits. I
fyra ärenden finns utsedda kontaktpersoner och processen pågår för uppstart. I ett
ärende har sökanden önskemål om en särskild kontaktperson och arbete pågår för att
undersöka personens lämplighet för uppdraget. I övriga två ärenden fortgår arbetet
med att rekrytera lämpliga kontaktpersoner.
Sex ärenden gäller kontaktfamilj och där har tre beslut verkställts under perioden. I
två ärenden har en matchad kontaktfamilj erbjudits men sökandena har tackat nej och
vill vänta på annat erbjudande. I det återstående ärendet finns en annan välfungerande
öppenvårdsinsats och träff är inbokad med sökanden för att se om behovet av
kontaktfamilj fortfarande kvarstår.
Av de 12 ärenden som gäller öppenvård i form av samtalsstöd så har fyra gamla
beslut verkställts under perioden, en ansökan har återtagits och övriga kommer att
verkställas inom kort. Dialogcentrum, som anlitas för samtalsstöd, har haft kö under
en lång period.
Äldreomsorgen hade den 30 september nio gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader. Sju av dessa gäller ansökan om permanent bostad och där har fyra
verkställts under perioden men då dessa haft särskilda önskemål har 3-månadersregeln
inte kunnat hållas. De tre andra har fått erbjudanden som de tackat nej till av olika
anledningar men vill ändå stå kvar med sina ansökningar. Två beslut gäller
trygghetslarm där den ena sökanden fått erbjudande men tackat nej tillsvidare och den
andra sökanden fått det verkställt under perioden.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 30 september tre gynnande beslut som inte är verkställda inom
tre månader. Två beslut rör tillsättande av kontaktfamilj och i båda fallen saknas
lämpliga uppdragstagare. I ett ärende saknas ledig plats hos Dialogcentrum.
Äldreomsorgen har tre ej verkställda beslut och samtliga gäller vård och
omsorgsboende. Två av dessa vill endast till Agamemnon och en vill till somatiskt
boende trots en demensdiagnos.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid september månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med
särskild service. Två personer har tackat nej till plats på kommunens boende men
accepterat plats hos extern utförare. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills beslut
om bostad med särskild service kan verkställas.
Den tredje personen har tackat nej till erbjudande om placering på extern plats ett
flertal gånger i avvaktan på ledig plats i kommunens regi. Personen har nu tackat ja till
en plats i kommunens regi, där renovering är påbörjad.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats som ej verkställda. En person har tackat nej till ett
erbjudande och är nu osäker på om hon vill ha insatsen. Skälet till att det andra
beslutet inte verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.

1 (3)

Datum

2015-11-30
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt LSS t.o.m. 30 september 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2015

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Kontaktperson

852

M

x

”

153

M

x

”

128

K

x

”

791

M

x

”

395

M

x

”

214

M

x

”

1702

M

x

”

132

K

x

”

140

M

x

”

181

M

x

”

153

K

x

”

92

K

x

”

135

M

x

”

304

M

x

”

112

M

x

”

104

M

x

Ledsagarservice

171

M

x

Korttidsvistelse

231

M

x

”

153

M

x

”

394

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Korttidsvistelse

223

K

x

”

132

K

x

Daglig verksamhet

670

M

x

”

153

K

x

”

680

M

x

”

145

M

x

”

118

M

x

”

114

M

x

Bostad med särskild
service för vuxna

499

M

x

”

304

K

x

”

355

M

x

”

350

K

x

”

324

M

x

”

349

M

x

”

300

K

x

”

203

M

x

”

168

M

x

”

160

K

x

”

300

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid september månads utgång rapporterades 16 beslut som ej verkställda. Av dessa
rapporterades 10 beslut för första gången, fem av besluten har fått avbrott i
verkställigheten under andra kvartalet 2015. Det har ännu inte varit möjligt att hitta
lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Tre personer har tackat nej till erbjudande. Ett beslut ska omprövas.
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För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Ledsagarservice enligt LSS
Ett beslut har rapporterats. Beslutet har fått avbrott i verkställigheten under andra
kvartalet 2015. Insatsen är delvis verkställd.
Korttidsvistelse enligt LSS
Fem beslut rapporterades som ej verkställda. Två av besluten rapporterades för första
gången. Skäl till att besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid september månads utgång rapporterades 6 beslut som ej verkställda. Fyra av
besluten rapporterades för första gången, varav ett verkställs i oktober.
För en deltagare har försök med studiebesök på arbetsplats gjorts, men deltagaren har
inte kommit p.g.a. sjukdom. Insatsen kommer eventuellt att avslutas. Ett beslut kan
inte verkställas p.g.a. att deltagaren är sjuk. För en deltagare letas vaktmästeriarbeten.
Inget arbete som kan matcha de behov och de hinder som uppgetts har hittats än.
För två av deltagarna kommer behovet av insats eventuellt inte att kvarstå, då en
uppger att hen ska börja på Komvux och en vill fortsätta att gå på folkhögskola.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
11 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
En person har erbjudits boende, svar inväntas. Tre personer har tackat nej till
erbjudande, varav en person erbjudits fyra olika LSS-boenden. En person har under
några månader provat att bo på ett boende, det passade inte hen som valt att flytta
från sin bostad. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit
lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas
behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.

E 1 a-e) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-e till handlingarna)

E 2 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

2015-11-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0707
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 357129
Datum/avdelningschef: 2015-11-05, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0707

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs
Kommunfullmäktige

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2016 med cirka 3 % med hänsyn till förbundets ökade kostnader för genomförandet av dessa tjänster. Aktuella
taxor för SÄRF är:
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen
tidigare beslutade taxorna, och föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

E 4 ny version

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Borgensavgifter för nya externa borgensåtaganden
2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borgensavgift med 0,53 % - enheter påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för borgensåtaganden hänförliga till omsatta lån på 13 100 607 kronor och 9 200 000 kronor.

2015-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0736 045S
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-11-03, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0736

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borgensavgifter för nya externa borgensåtaganden 2015
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid
utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen
inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från kommunen till ett
företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför marknadsprissättas. Avgiftens storlek ska omprövas vid varje låneomsättning, eftersom avgiften ska
avspegla en marknadsmässighet.
Till följd av ovanstående beslutade Kommunfullmäktige den 15 januari 2015 om borgensavgifter från och med maj 2015 på befintliga externa borgensåtaganden för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka, Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid
samt Stiftelsen Svensk Blå Stjärnans djursjukhus.
Under hösten 2015 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt två lån
vilka inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver fastställas för
den omsatta delen (Borås Stad går i borgen för 80 % av den omsatta lånevolymen 22 300 607
kronor, d v s 17 840 485 kronor).
I enlighet med delegationsbeslut 30+36/2015 dnr 2015/KS0044 föreslås 0,53 % - enheter i
borgensavgift. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har Skogslid ombetts ta
in två offerter på varje lån, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna
visar en prisdifferens på 0,53 % - enheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig borgensavgift.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgensavgift med 0,53 % - enheter påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för
borgensåtaganden hänförliga till omsatta lån på 13 100 607 kronor och 9 200 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende,
Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 25 000 000 kr avseende nybyggnation av SoL–boende vid Dammsvedjan
under förutsättning att Sociala Omsorgsnämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan vid
sitt nämndsammanträde den 24 november 2015.

2015-11-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0379 705
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-11-05, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0379
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala Omsorgnämnden

Anslagsframställan för nybyggnation av SoLboende, Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1,
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 oktober 2015 att kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende vid Damsvedjan. Investeringsutgiften för nybyggnationen beräknas till 25 000 000 kr. Boendet ersätter det
nuvarande boendet på Billdalsgatan.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2015.
Kommunstyrelsen har den 16 november 2015 beslutat att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 25 000 000 kr avseende nybyggnation av SoL-boende vid Dammsvedjan
under förutsättning att Sociala Omsorgsnämnden godkänder Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan vid sitt nämndsammanträde den 24 november 2015.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss: Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
Kommunstyrelsen erhöll Näringsdepartementets remiss den 29 oktober 2015. För att klara remisstiden
till den 16 november har Kansliet samrått med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I deras svar framförs:
”Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en remiss angående förslag på ändringar i plan- och
byggförordningen, som syftar till att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverkets mottagande av asylsökande. Syftet är att snabbt kunna ordna boende för de asylsökande
som har kommit till Sverige på senare tid. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker remissen i sin helhet.”
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Remissförslaget tillstyrks i sin helhet.

2015-11-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-11-10
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0726 222
Handläggare: Bengt Himmelmann, 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2015-11-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-11-16

Dnr 2015/KS0726
Ert dnr N2015/07336/PUB

Strategisk samhällsplanering
Bengt Himmelmann

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
maria.edlund@regeringskansliet.se

Svar på remiss: Anpassade krav för tillfälliga
anläggningsboenden
Borås Stad tillstyrker remissförslaget i sin helhet.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
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REMISSVAR
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Engberg

2015-11-09

Diarienummer
2015/SBF0094

Kommunstyrelsen

Remiss: Anpassade krav för tillfälliga
anläggningsboenden
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0726

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en remiss angående förslag på
ändringar i plan- och byggförordningen, som syftar till att underlätta etableringen av
tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverkets mottagande av asylsökande.
Syftet är att snabbt kunna ordna boende för de asylsökande som har kommit till
Sverige på senare tid. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker remissen i sin helhet.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Anders Engberg
Bygglovschef

Remiss

2015-10-28

N2015/07336/PUB

Näringsdepartementet
Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och
bostäder

Remiss: Promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Observera den korta remisstiden!
Remissinstanser:
1. Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen)
2. Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen)
3. Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen)
4. Boverket
5. Fortifikationsverket
6. Migrationsverket
7. Folkhälsomyndigheten
8. Socialstyrelsen
9. Inspektionen för vård och omsorg
10. Myndigheten för delaktighet
11. Myndigheten för samhällskydd och beredskap
12. Naturvårdsverket
13. Kommerskollegium
14. Statens energimyndighet
15. Statens fastighetsverk
16. Diskrimineringsombudsmannen
17. Arbetsmiljöverket
18. Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
19. Uppsala universitet (juridiska fakulteten)
20. Regelrådet
21. Länsstyrelsen i Stockholms län
22. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
23. Länsstyrelsen i Skåne län
24. Länsstyrelsen i Värmlands län
25. Länsstyrelsen i Norrbottens län
26. Stockholms kommun
27. Göteborgs kommun
28. Jönköpings kommun
29. Kalmar kommun
30. Nacka kommun
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31. Malmö kommun
32. Oskarshamns kommun
33. Staffanstorps kommun
34. Tyresö kommun
35. Vaxholms kommun
36. Umeå kommun
37. Ale kommun
38. Kristianstads kommun
39. Skövde kommun
40. Borås kommun
41. Kristinehamns kommun
42. Lekebergs kommun
43. Vingåkers kommun
44. Högsby kommun
45. Mora kommun
46. Gotlands kommun
47. Älvdalens kommun
48. Arjeplogs kommun
49. Vaggeryds kommun
50. Sollefteå kommun
51. Södertälje kommun
52. Åsele kommun
53. Östersunds kommun
54. Trelleborgs kommun
55. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
56. Fastighetsägarna i Sverige AB
57. Sveriges Byggindustrier
58. Svensk Energi
59. Svensk Fjärrvärme
60. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
61. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och
Byggnadsnämndssekreterare
62. Sveriges stadsarkitektförening
Promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
remitteras härmed till ovanstående remissinstanser.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast
måndagen den 16 november 2015. Vi ber om ursäkt för den mycket
korta remisstiden. Uppskov kan tyvärr inte medges.
Svaren ska skickas i elektronisk form i både i wordformat och pdfformat. Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:
n.registrator@regeringskansliet.se samt till
maria.edlund@regeringskansliet.se. I remissvaret anges
Regeringskansliets diarienummer N2015/07336/PUB.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Frågor under remisstiden kan ställas till Johan Hjalmarsson
(johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se), telefonnummer 08-405 25 87,
och till Jonas Manole (jonas.manole@regeringskansliet.se), telefonnummer 08-405 25 40.
För den som önskar anordnar Näringsdepartementet ett remissmöte för
berörda myndigheter och organisationer, där det kommer att finnas
möjlighet att framföra synpunkter muntligt på den remitterade promemorian. Remissmötet kommer att hållas måndagen den 16 november
2015 kl. 14.00–15.30 i Centralposthuset i Stockholm, ingång från Mäster
Samuelsgatan 70. Anmäl er till maria.edlund@regeringskansliet.se om ni
önskar delta. Er anmälan vill vi ha senast den fredagen den 13 november
kl. 16.00.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Anders Lönnberg
Departementsråd

Promemoria
Anpassade krav för tillfälliga
anläggningsboenden

Promemorians huvudsakliga innehåll
Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal
asylsökande som har kommit till Sverige på senare tid. Ett sätt att göra
detta är att utnyttja befintliga byggnader som inte nödvändigtvis i alla
delar svarar mot de höga krav som plan- och bygglagen ställer på
byggnader som är avsedda att användas som bostäder under lång tid.
I denna promemoria, som har utarbetats av en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet, föreslås ändringar i plan- och byggförordningen som
syftar till att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för
Migrationsverkets mottagande av asylsökande.
Ett tillfälligt anläggningsboende bör i detta sammanhang definieras
som en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid
används för boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande.
De tekniska egenskapskraven på energihushållning och hushållning
med vatten och avfall bör inte gälla ett tillfälligt anläggningsboende. Ett
tillfälligt anläggningsboende behöver inte heller nödvändigtvis vara försett med hiss.
De tekniska egenskapskraven avseende skydd med hänsyn till hygien,
hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, lämplighet
för det avsedda ändamålet samt tillgänglighet och användbarhet bör
anpassas till och avsteg från kraven göras i den utsträckning som är
skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.
Även utformningskraven enligt plan- och bygglagen, dvs. att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, att den ska ha en god form-, färgoch materialverkan, och att byggnaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör
anpassas och avsteg göras för att tillräckligt många anläggningsboenden
ska kunna etableras. Anpassningar och avsteg som görs ska dock inte få
medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Boverket
bör få meddela föreskrifter om i vilken utsträckning som anpassningar
till och avsteg från kraven får göras.
Ändringarna i plan- och byggförordningen föreslås träda i kraft i
december 2015.
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Bakgrund

Under en tid har antalet asylsökande som söker sig till Sverige ökat
dramatiskt. I september 2015 sökte cirka 7 000 personer asyl varje vecka.
Det är 4 000 till 5 000 fler per vecka än tidigare under året. Under en
vecka under första halvan av oktober 2015 sökte drygt 9 300 personer
asyl.
Ökningen av antalet asylsökande medför att den befintliga kapaciteten
i Migrationsverkets anläggningsboenden inte räcker till. Regeringen har
därför den 9 oktober 2015 uppdragit åt Migrationsverket att, med stöd av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket och
länsstyrelserna, uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden i form av tält,
utifrån bristen på boendeplatser och det behov av sådana som Migrationsverket bedömer finnas. Regeringen har samtidigt uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att, i samverkan med Fortifikationsverket och länsstyrelserna, stödja Migrationsverket genom att,
på verkets begäran, vidta de åtgärder som krävs för att uppföra och,
under en inledande fas om högst sex månader, förvalta de tillfälliga
asylboendena. Dessa åtgärder är avsedda att vidtas för att möta det akuta
behovet av boendeplatser på kort sikt. Regeringen har därutöver den
8 oktober 2015 uppdragit åt länsstyrelserna att göra en inventering av
befintliga lokaler och anläggningar inom respektive län som kan
användas för tillfälliga asylboenden.
Situationen innebär ett stort behov av nya anläggningsboenden, både
genom nybyggnad och genom att befintliga byggnader används som
anläggningsboenden. Om antalet asylsökande fortsätter att vara högt
behöver kapaciteten öka snabbt.
Planering och byggande är komplexa processer, där resultatet av
samhällets ansträngningar är tänkta att finnas på plats under lång tid. Att
det som planeras och byggs ska finnas på plats under lång tid är också en
anledning till att dagens regelverk ställer höga krav på det som byggs.
Komplexiteten i processen och de höga kraven innebär att det kan ta
lång tid från idé till färdig byggnad. Detta medför att det nuvarande planoch byggregelverket i vissa avseenden är mindre väl utformat i förhållande till behovet av att snabbt kunna öka kapaciteten av anläggningsboenden, i synnerhet när det är frågan om anläggningsboenden som kan
förväntas användas för detta ändamål under en begränsad tid.
Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp tillsatts inom Regeringskansliet för att se över regelverket i syfte att göra det lättare att etablera
nya tillfälliga anläggningsboenden och därigenom öka kapaciteten inom
mottagningsorganisationen. Arbetsgruppen har utarbetat förslagen i
denna promemoria. De ändringar som föreslås i plan- och byggförordningen (2011:338), förkortad PBF, framgår av bilaga 1.
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Överväganden och förslag

Kraven på anläggningsboenden bör kunna anpassas vid
tillfälliga etableringar
Förslag: Ett tillfälligt anläggningsboende ska definieras som en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används
för boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande.
De tekniska egenskapskraven på energihushållning och hushållning
med vatten och avfall ska inte gälla ett tillfälligt anläggningsboende.
Ett tillfälligt anläggningsboende ska inte heller behöva vara försett
med hiss eller annan lyftanordning.
De tekniska egenskapskraven avseende skydd med hänsyn till
hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller
samt tillgänglighet och användbarhet ska anpassas till och avsteg från
kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och tillhörande föreskrifter göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.
Även utformningskraven att en byggnad ska vara lämplig för sitt
ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan och att byggnaden
ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga ska anpassas och avsteg göras. Anpassningar och avsteg som görs får dock inte medföra en oacceptabel risk
för människors hälsa och säkerhet. Boverket ska få meddela
föreskrifter om i vilken utsträckning som anpassningar till och avsteg
från kraven får göras.
Bakgrund och gällande rätt

4

I 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, finns krav på
byggnadsverk m.m. Det gäller bl.a. utformning och tekniska egenskaper.
Kraven på en byggnads utformning innebär bl.a. att den ska vara lämplig
för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska
ett byggnadsverk, enligt 8 kap. 4 § PBL, ha de tekniska egenskaper som
är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall.
Skillnaden mellan utformningskraven och de tekniska egenskapskraven kan sägas vara att de förra prövas av byggnadsnämnden inom
ramen för bygglovet medan det är byggherren som svarar för att bygg-

nadsverket uppfyller de senare kraven. Kravet på tillgänglighet och
användbarhet respektive kravet på lämplighet för det avsedda ändamålet
finns både som utformningskrav och som tekniskt egenskapskrav.
Kraven i PBL är allmänt hållna, men fylls ut av bestämmelser i 3 kap.
PBF. Dessa bestämmelser preciseras sedan ytterligare i Boverkets byggregler (BFS 2011:6), förkortade BBR.
De tekniska egenskapskraven ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad, och så att de med
normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under
en ekonomiskt rimlig livslängd.
Anläggningsboende är ett samlingsnamn för Migrationsverkets boendeplatser. Dessa kan indelas i tre olika typer: externt, kollektivt och tillfälligt anläggningsboende. Ett externt anläggningsboende utgörs av vanliga
bostadslägenheter. Ett kollektivt anläggningsboende är ett självhushåll
som delas av flera asylsökande. Det kan liknas vid ett boende i exempelvis en studentkorridor. När dessa typer av anläggningsboenden inte
räcker till upphandlar Migrationsverket tillfälliga boendeplatser. Det kan
exempelvis vara hotellbyggnader eller vandrarhem. Ett anläggningsboende benämns ibland asylboende.
Det finns olika uppfattningar om hur ett tillfälligt anläggningsboende
ska bedömas i förhållande till kraven i PBL, PBF och BBR. Boverket
konstaterar i delrapporten Nyanländas boendesituation (rapport 2015:10
s. 65) att regelverket för tillfälligt boende, som bl.a. avser boende på
hotell, vandrarhem och liknande, är oklart. En sådan oklarhet gäller
frågan om ett tillfälligt anläggningsboende är att anse som bostäder eller
inte. I PBF och BBR ser kraven olika ut för bostäder och tillfälligt
boende. En byggnad som innehåller bostäder ska t.ex. vara utförd på ett
sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen
för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring
(3 kap. 1 § PBF). Motsvarande krav saknas för tillfälligt boende.
Ett annat exempel är kraven på hissar. Normalt gäller att en byggnad
ska vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar för
att byggnaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (3 kap. 4 § PBF). När det gäller
bostäder behöver dock sådana inte vara tillgängliga genom en hiss eller
annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Däremot
ska byggnaden vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss
eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet om bostaden inte
kan nås från marken.
Vid ändring av en byggnad får utformnings- och egenskapskraven
anpassas till och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens
omfattning och byggnadens förutsättningar m.m. (8 kap. 7 § PBL).
För att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett
väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för
m.m. krävs bygglov (9 kap. 2 § PBL). Om det finns en detaljplan som
omfattar platsen för den tänkta åtgärden måste åtgärden bl.a. stämma
överens med detaljplanen för att ett bygglov ska kunna ges. Finns det
ingen detaljplan behöver kommunen ofta anta en sådan om det är frågan
om en ny sammanhållen bebyggelse av viss omfattning.
Även om en åtgärd strider mot en detaljplan, eller om det inte finns
någon detaljplan, kan ofta ett tidsbegränsat bygglov ges, förutsatt att
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sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Ett sådant lov får även ges om det finns brister i fråga om de övriga
förutsättningar som normalt ska vara uppfyllda för att ett ”permanent”
bygglov ska kunna ges, t.ex. om åtgärden inte uppfyller utformningskraven. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på
sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda
tiden får som huvudregel inte överstiga femton år.
Regeringen har möjlighet att föreskriva att vissa krav inte behöver
uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en byggnad
(16 kap. 2 § 5 PBL).
Möjligheten att etablera tillfälliga anläggningsboenden behöver
förbättras
Det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att söka sig
till Sverige i framtiden. På kort sikt finns det skäl att tro att tillströmningen av nya asylsökande kommer att ligga kvar på en hög nivå. Förutsatt att tillströmningen består kommer kapaciteten i befintliga anläggningsboenden inte att vara tillräcklig, vilket medför att det finns behov av
ytterligare kapacitet.
Det tar ofta lång tid att bygga nytt. Tidsaspekten medför att det många
gånger kan vara lättare att använda befintliga byggnader för att etablera
nya anläggningsboenden när det uppstår ett behov av att snabbt kunna
öka kapaciteten i mottagningsorganisationen. Det kan exempelvis handla
om att förlägga asylsökande i byggnader som är avsedda för helt andra
ändamål, t.ex. campingstugor eller kontorslokaler. Även om det kan vara
lämpligt att etablera ett anläggningsboende i en lokal som för tillfället
inte används för sitt egentliga ändamål kommer det många gånger att
vara frågan om en temporär ändring under några års tid. Efter att byggnaden har använts som anläggningsboende kan byggnaden åter användas
för det ändamål som den ursprungligen har varit avsedd för.
Inom sammanhållen bebyggelse är befintlig bebyggelse vanligtvis
reglerad med detaljplan. I många fall kommer detaljplanen vara utformad
på så sätt att denna inte medger att en byggnad används som anläggningsboende. Kravet på att åtgärden ska vara planenlig kan då tänkas förhindra att ett permanent bygglov ges, åtminstone om det inte är möjligt
att ge ett sådant bygglov med stöd av bestämmelserna om att lov i vissa
fall får ges trots att åtgärden innebär en avvikelse i förhållande till detaljplanen. Kravet på planenlighet, för att ett permanent lov ska kunna ges,
medför följaktligen att etableringen av denna typ av tillfälliga anläggningsboenden ibland endast kan ske med stöd av reglerna om tidsbegränsade bygglov.
Vid ändring av en byggnad behöver nybyggnadskraven inte uppfyllas i
alla delar (8 kap. 7 § PBL och BBR). När det är fråga om att ta i anspråk
en byggnad som tillfälligt anläggningsboende under några års tid anser
arbetsgruppen att det finns skäl att ställa lägre krav än vad som normalt
gäller enligt nybyggnadskraven. Motivet till denna bedömning är att det i
detta sammanhang primärt handlar om att snabbt kunna ge nödställda
människor tak över huvudet och en säng att sova i. För den som söker sin
tillflykt till Sverige bör det även vara viktigare att det finns en plats att
tillgå på ett anläggningsboende än att de anläggningsboenden som er6

bjuds har en standard som motsvarar de högt ställda krav som normalt
gäller vid nybyggnad.
Det kan även bli aktuellt att etablera tillfälliga anläggningsboenden
genom nybyggnad. Arbetsgruppen anser att det är lämpligt att även i
sådana fall ställa lägre krav då byggnaden är avsedd att användas för
anläggningsboende endast under en begränsad tid. Exempelvis kan det
inte anses motiverat att installera hissar eller andra lyftanordningar i den
mån ett tillfälligt anläggningsboende etableras i form av modulbyggnader
i flera våningar.
Det kan naturligtvis även bli aktuellt att etablera nya anläggningsboenden som är avsedda att användas för detta ändamål under en längre
tid. Arbetsgruppen anser att sådana fall, när det inte är fråga om en
tidsbegränsad åtgärd, inte bör omfattas av de nu tänkta ändringarna. I
sådana fall får anläggningsboendet utformas och utföras med en sådan
standard som följer av de ordinarie kraven i det nuvarande regelverket.
Det kan inte uteslutas att det kan komma att uppstå gränsdragningsproblem i tillämpningen om kravnivån kopplas till hur länge byggnaden
är tänkt att användas som tillfälligt anläggningsboende. Enligt arbetsgruppens bedömning är dock fördelarna med att ställa lägre krav vid tidsbegränsade etableringar större än de olägenheter som gränsdragningsproblemen kan komma att medföra.
Vilka krav bör tillämpas?
Termen anläggningsboende kan i PBL-sammanhang medföra tolkningssvårigheter. Genom att många utformnings- och egenskapskrav är kopplade till termen bostad är det lätt att uppfatta termen anläggningsboende
som att det alltid är frågan om bostäder på det sätt som avses i PBL och
att kraven för bostäder således ska tillämpas. Ett anläggningsboende kan
emellertid förekomma i olika former. I många fall etableras anläggningsboenden i befintliga lägenheter i flerbostadshus. I sådana fall är det
normalt inte frågan om boende i förläggningsliknande former. Därmed är
det också lämpligt att tillämpa kraven för bostäder. Anläggningsboenden
som anordnas i en befintlig lägenhet kräver vanligtvis inte heller bygglov
för ändrad användning och det torde i normalfallet inte heller finnas
något behov av byggåtgärder för att möjliggöra denna form av anläggningsboende. Därigenom finns inte heller något behov av att förändra
regelverket för sådana anläggningsboenden.
Den utbredda bristen på bostäder gör det svårt att etablera nya anläggningsboenden i befintliga lägenheter i flerbostadshus. I stället kan det
förväntas bli vanligare att etablera nya anläggningsboenden i förläggningsliknande former, t.ex. där matlagning sker gemensamt för de
boende. Kraven på bostäder är emellertid inte avpassade för att användas
vid förläggningsboende. I stället är det de krav som gäller för tillfälligt
boende som bör ligga till grund för de krav som ställs på utformning och
tekniska egenskaper på ett anläggningsboende som etableras i förläggningsform.
De förslag som diskuteras i det följande avser således tillfälliga anläggningsboenden i förläggningsliknande former.
De undantag som föreslås bör knytas till tillfälliga anläggningsboenden. Termen tillfälligt anläggningsboende bör således definieras som en
byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används
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för boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande.
Eftersom bostadskraven inte bedöms vara tillämpliga i fråga om tillfälliga anläggningsboenden där boendet sker i förläggningsform bör utgångspunkten för vilka anpassningar till och avsteg från kraven som bör
göras utgå från de regler som gäller för tillfälligt boende.
Vissa tekniska egenskapskrav bör inte gälla för tillfälliga
anläggningsboenden
När det gäller anläggningsboenden som är avsedda att användas endast
under en begränsad tid är det enligt arbetsgruppens bedömning lämpligt
att generellt anpassa kraven på anläggningsboenden i fråga om hissar
m.m., energihushållning och hushållning med vatten och avfall.
Som redan nämnts gäller normalt att en byggnad ska vara försedd med
en eller flera hissar eller andra lyftanordningar för att byggnaden ska vara
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (3 kap. 4 och 18 §§ PBF). Enligt BBR krävs att vid omfattande ändringar av flerbostadshus med fler än två våningar, arbetslokaler
och publika lokaler ska en tillgänglig och användbar hiss eller annan lyftanordning installeras, om sådan saknas. Avsteg från denna föreskrift får
göras endast om det finns synnerliga skäl för detta (BBR avsnitt 3:513). I
normalfallet bör således kravet på hiss gälla oförändrat för ett tillfälligt
anläggningsboende.
Enligt arbetsgruppen är det inte nödvändigt att ett tillfälligt anläggningsboende är tillgängligt med hiss eller annan lyftanordning, oavsett
om det är frågan om nybyggnad eller om en etablering i en befintlig
byggnad. Vanligtvis kommer markplanet att vara tillgängligt för asylsökande med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Eftersom den
tänkta användningen är avsedd att pågå endast under en begränsad tid
finns det inte skäl att ställa krav på att övriga våningsplan i det tillfälliga
anläggningsboendet ska vara tillgängliga med hiss. Syftet med att
begränsa kraven i detta avseende är att underlätta etableringen av nya
tillfälliga anläggningsboenden, oavsett om detta sker genom nybyggnad
eller genom att etablera ett tillfälligt anläggningsboende i en befintlig
byggnad. Behovet av hissar i ett tillfälligt anläggningsboende kan dessutom begränsas genom att Migrationsverket har möjlighet att anvisa
asylsökande med nedsatt rörelseförmåga till ett boende som är anpassat
efter individens förutsättningar. Därigenom kan personer med nedsatt
rörelseförmåga t.ex. anvisas ett boende i markplan, snarare än ett boende
som är svårare att nå för personer med nedsatt rörelseförmåga.
I fråga om energihushållning och värmeisolering finns krav på att ett
byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning och
ventilation ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den
mängd energi som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs
för användandet är liten och värmekomforten för användarna tillfredsställande (3 kap. 14 § PBF). Vidare ska en byggnad som innehåller en
eller flera bostäder eller lokaler och deras installationer för uppvärmning,
kylning och ventilation ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi. Detta gäller emellertid inte lokaler avsedda för
verksamhet av tillfällig karaktär. Därutöver är det inte helt tydligt om ett
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tillfälligt anläggningsboende omfattas av kravet på att uppvärmningssystemet i en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller arbetslokaler i skälig utsträckning med hänsyn till uppvärmningssättet och
energislaget ska utformas så att man utan omfattande ändringar kan
använda skilda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt
(3 kap. 15 § PBF).
När det gäller kravet på energihushållning och värmeisolering anser
arbetsgruppen att det inte finns skäl att i fråga om tillfälliga anläggningsboenden ställa krav på att den mängd energi, som med hänsyn till klimatförhållandena på platsen behövs för användandet, ska vara liten. Däremot
bör kravet på att värmekomforten för användarna ska vara tillfredsställande även gälla sådana anläggningsboenden. En sådan ändring gör
det möjligt att etablera ett anläggningsboende med mindre värmeisolering än vad som annars krävs. Även denna förändring syftar till att
göra det enklare att etablera tillfälliga anläggningsboenden, framför allt i
befintliga byggnader som inte nödvändigtvis uppfyller de vanliga kraven
på energihushållning. Analogt med denna ändring bör ett undantag
införas i förhållande till motsvarande krav i PBL (8 kap. 4 § första
stycket 6).
Vidare finns det krav på att en byggnad ska vara projekterad och utförd
på sådant sätt att den medger god hushållning med vatten (3 kap. 20 §
PBF). Inte heller detta krav kan enligt arbetsgruppen anses nödvändigt
vid etableringen av ett tillfälligt anläggningsboende och bör därför
undantas. Analogt med denna ändring bör ett undantag införas i förhållande till motsvarande krav i PBL (8 kap. 4 § första stycket 9).
Avsteg från vissa andra utformningskrav och krav på tekniska
egenskaper ska göras i skälig utsträckning
Utöver de ovan föreslagna undantagen från kraven på hissar m.m.,
energihushållning och hushållning med vatten och avfall anser arbetsgruppen att det även finns skäl att möjliggöra ytterligare anpassning till
och avsteg från kraven när det gäller tillfälliga anläggningsboenden.
Arbetsgruppen anser att det är lämpligt att kunna göra anpassningar till
och avsteg från egenskapskraven avseende skydd med hänsyn till hygien,
hälsa och miljö (3 kap. 9 § PBF), säkerhet vid användning (3 kap. 10 §
PBF), skydd mot buller (3 kap. 13 § PBF), lämplighet för det avsedda
ändamålet (3 kap. 16 § PBF) och tillgänglighet och användbarhet (3 kap.
18 § PBF). Möjligheten att göra anpassningar och avsteg bör endast
göras i den utsträckning som det är skäligt i förhållande till åtgärdens art,
omfattning och varaktighet. Vad som är skäligt får bedömas i förhållande
till förutsättningarna i det enskilda fallet. Det är lämpligt att bedömningen utgår från vilka konsekvenser som avstegen eller anpassningarna kan
medföra för den som kan komma att vistas i lokalerna, dvs. både för den
som under en period bor i anläggningsboendet och de arbetstagare som
har boendet som sin arbetsplats. Att anpassningen till eller avsteget från
kravet ska göras i den utsträckning som är skälig innebär att betydande
olägenheter eller risker inte ska behöva tålas av den som vistas i anläggningsboendet. Även barnperspektivet behöver uppmärksammas när
anpassningar och avsteg görs.
Möjligheten att kunna anpassa och göra avsteg från kraven kan inte
vara obegränsade. En grundläggande förutsättning för att anpassningar
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till och avsteg från kraven ska kunna göras bör vara att dessa inte medför
en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet. Vad som utgör
en oacceptabel risk får avgöras från fall till fall, men en oacceptabel risk
kan t.ex. vara att den som vistas i byggnaden utsätts för väsentligt större
risker vid halkning, fall eller andra olyckor än vad som normalt accepteras. Ett sådant villkor bör förhindra olämpligt stora anpassningar till
eller avsteg från kraven.
Möjligheten till anpassningar och avsteg begränsas i praktiken även av
bestämmelser i angränsande regelverk, bl.a. miljöbalken och lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Förutsättningarna för anpassningar och avsteg i förhållande till egenskapskraven avseende säkerhet i händelse av brand (3 kap. 8 § PBF) är
en särskild fråga. Brandskyddskraven för tillfälligt boende är högre än
för bostäder, bl.a. på grund av att den som bor permanent kan förväntas
ha bättre kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter än
vad som gäller för t.ex. hotellgäster. Brandskyddskraven för hotell och
motsvarande innebär bl.a. att fönster inte får räknas som utrymningsväg,
bl.a. för att säkerställa att även personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan utrymmas i händelse av brand. Från det perspektivet kan det uppfattas som att det kan finnas ett behov av att göra
anpassningar till och avsteg från kraven på brandskydd, bl.a. till följd av
att det i ett anläggningsboende är möjligt att placera exempelvis rullstolsburna personer med hänsyn till behovet av utrymning i händelse av
brand. Mot detta kan invändas att antalet boende per ytenhet ofta är
högre i ett anläggningsboende än i bostäder och det kan även finnas en
förhöjd risk för uppkomst av brand. Mot den bakgrunden anser arbetsgruppen att det inte är lämpligt att göra anpassningar och avsteg i förhållande till brandskyddskraven. Arbetsgruppen anser vidare att det inte
heller är lämpligt att göra anpassningar och avsteg i förhållande till egenskapskraven avseende bärförmåga, stadga och beständighet (3 kap. 7 §
PBF).
Anpassningar och avsteg bör också göras i förhållande till utformningskraven i PBL, dvs. att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål,
ha en god form-, färg- och materialverkan och vara tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
(8 kap. 1 §).
Den nu tänkta möjligheten att göra anpassningar till och avsteg från
kraven bör således avse kraven i 8 kap. 1 § och 4 § första stycket 3–5, 7
och 8 PBL, 3 kap. 9–10, 13, 16 § och 18 § andra stycket PBF och
tillhörande föreskrifter i BBR.
Boverket bör bemyndigas att meddela föreskrifter om tillämpningen
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Det kan inte uteslutas att det finns behov av ytterligare föreskrifter i BBR
för att tydliggöra hur de nya bestämmelserna bör tillämpas. Bland annat
kan det behövas föreskrifter för att tydliggöra vilka anpassningar och
avsteg som kan anses medföra en oacceptabel risk för människors hälsa
och säkerhet. Av denna anledning anser arbetsgruppen att Boverket bör
bemyndigas att meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
den föreslagna 3 kap. 28 § PBF. I avsaknad av föreskrifter på området är
det byggnadsnämnden som får pröva skäligheten. Möjligheten till

anpassningar och avsteg föreslås alltså gälla från förordningens ikraftträdande.
Ändringen behöver kunna träda i kraft så snart som möjligt
Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är för närvarande så stort
att samhället omgående behöver skapa förutsättningar för att snabbt
kunna etablera nya tillfälliga anläggningsboenden. Detta talar för att de
tänkta ändringarna bör kunna börja tillämpas så snart som möjligt.
Arbetsgruppen anser att merparten av de ändringar som behövs skulle
kunna tillgodoses genom en revidering av BBR. Detta är emellertid ett
komplext regelverk som kommer att ta längre tid att förändra, inte minst
eftersom förfarandekraven för att ändra BBR i vissa avseenden är mer
omfattande än vad som gäller för ändringar i PBF.
Enligt arbetsgruppens mening är förutsättningarna av sådant slag att
det finns skäl att snabbt genomföra en ändring i PBF för att förbättra
möjligheterna att etablera tillfälliga anläggningsboenden. Detta kommer i
viss utsträckning medföra att det inte kommer att finnas föreskrifter och
allmänna råd i BBR när det gäller tillämpningen av 3 kap. PBF i den
utsträckning som det finns i dag. Att Boverket inte har meddelat några
föreskrifter till de tänkta bestämmelserna innebär att byggnadsnämnden
kan få svårare att bedöma vilka krav som måste vara uppfyllda. Arbetsgruppen bedömer emellertid att detta inte bör medföra några påtagliga
nackdelar för möjligheten att etablera nya tillfälliga anläggningsboenden.
Tvärtom finns det fördelar att genom en skyndsam ändring i PBF
klargöra att vissa anpassningar till och avsteg från vissa utformnings- och
tekniska egenskapskrav ska ske vid etablering av tillfälliga anläggningsboenden i förläggningsform.
Den ändring som nu föreslås begränsas till byggnader som under en
begränsad tid används för boende i förläggningsform inom ramen för
Migrationsverkets mottagande. Inom Regeringskansliet övervägs om det
även kan finnas skäl att se över regelverket i förhållande till andra
tillfälliga boendeformer.

3

Ikraftträdande

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft i december 2015.
Som redovisats i avsnitt 2 anser arbetsgruppen att det finns skäl att
genomföra ändringarna i PBF så snart som möjligt. Förändringarna i PBF
bedöms kunna träda i kraft i december 2015.
Arbetsgruppen anser att det inte behövs några övergångsbestämmelser.
Därigenom kan ändringarna tillämpas direkt i redan pågående men ännu
inte beslutade ärenden. De tänkta ändringarna kan även få betydelse för
sådana byggåtgärder som genomförs vid tidpunkten för ikraftträdandet
och som innebär att ett tillfälligt anläggningsboende etableras. Detta kan
emellertid förutsätta att byggnadsnämnden reviderar startbeskedet och
fastställer en ändrad kontrollplan för åtgärden.
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4

Konsekvenser

4.1

Konsekvenser för staten

De tänkta förordningsändringarna innebär att det blir lättare att etablera
tillfälliga anläggningsboenden för staten. Detta ökar möjligheterna att
tillgodose behovet av nya anläggningsboenden till följd av tillströmningen av asylsökande.
Ändringarna medför i vissa avseenden att Boverkets byggregler inte
längre kommer att vara tillämpliga när det gäller tillfälliga anläggningsboenden. Det kan därmed uppstå behov för Boverket att anpassa sina
föreskrifter, bl.a. för att klargöra gränserna för vad som utgör sådana
anpassningar och avsteg som innebär en oacceptabel risk för människors
hälsa och säkerhet.
De ökade utrymmet för att göra anpassningar och avsteg kan i viss mån
öka osäkerheten om vilken standard som krävs vid etableringen av nya
tillfälliga anläggningsboenden. Därmed kan det uppstå fler överklagade
ärenden och mål för länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna.
Mot bakgrund av behovet av att snabbt få nya anläggningsboenden på
plats, och att tiden därmed är en viktig aspekt, är det emellertid mindre
sannolikt att det kommer att bli annat än en marginell ökning av antalet
överklagade mål och ärenden.
De tänkta förordningsändringarna kan medföra behov av informationsinsatser för bl.a. kommuner, företag och enskilda. Bland annat kommer
Boverket att behöva uppdatera sin vägledning, t.ex. webbtjänsten PBL
kunskapsbanken, om de tänkta ändringarna genomförs.
De merkostnader som ändringen i sig kan medföra för berörda statliga
myndigheter bedöms vara av så begränsad omfattning att de kan hanteras
inom ramen för befintliga anslag.
Mot bakgrund av att förordningsändringarna inte innebär några nya
tekniska krav på tillfälliga anläggningsboenden, utan enbart utgör lättnader i förhållande till gällande krav, finns inget krav på anmälan enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster
(anmälningsdirektivet).

4.2

Konsekvenser för kommunerna

De tänkta förordningsändringarna innebär att byggnadsnämnden behöver
göra anpassningar och avsteg från kraven i PBF och BBR. En mer
flexibel tillämpning kan göra det enklare att hantera dessa ärenden, men
den ökade flexibiliteten innebär även att byggnadsnämnden kan utsättas
för påtryckningar om att medge större avsteg än vad de tänkta ändringarna tillåter.
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4.3

Konsekvenser för företag

De tänkta förordningsändringarna innebär att det blir lättare för företag
som tillhandahåller tillfälliga anläggningsboenden att etablera sådana till
följd av den lägre kravnivån. En större flexibilitet i regelverket medger
emellertid även att kommunerna kan komma att ställa olika krav och att
en viss utformning eller teknisk lösning som har godtagits i en kommun
inte nödvändigtvis kommer att accepteras i en annan kommun. Denna
osäkerhet bör på sikt kunna begränsas om Boverket utfärdar föreskrifter.

4.4

Konsekvenser för enskilda

De tänkta förordningsändringarna får störst betydelse för den som söker
asyl i Sverige. Ändringarna innebär bättre förutsättningar för att en asylsökande kan inrymmas i ett anläggningsboende som är utformat för detta
ändamål i stället för att t.ex. inlogeras i ett tält, samtidigt som de tänkta
ändringarna även medför att de tillfälliga anläggningsboenden som
etableras kan utföras med något lägre standard än om ändringarna inte
hade genomföras. En märkbar konsekvens bör t.ex. vara att regeländringarna gör det möjligt att etablera tillfälliga anläggningsboenden
utan tillgång till hiss eller annan lyftanordning. Denna ändring kan även
vara negativ för arbetstagare som utför sitt arbete i det tillfälliga
anläggningsboendet.
De olägenheter som skulle kunna uppstå för den enskilde till följd av
olämpliga anpassningar och avsteg i förhållande till kraven på skydd med
hänsyn till hygien, hälsa och miljön (3 kap. 9 § PBF) begränsas av att
även miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd innehåller bestämmelser som syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Att tillfälliga anläggningsboenden, som sker i
förläggningsliknande former, bör ses som tillfälligt boende enligt reglerna i BBR m.m. utesluter inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan
komma att ingripa med förelägganden och förbud till följd av t.ex.
bestämmelserna i 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om det finns anledning att tro att det kan uppstå
olägenheter för människors hälsa.
De olägenheter som skulle kunna uppstå för den enskilde till följd av
olämpliga anpassningar och avsteg i förhållande till kraven på skydd mot
buller (3 kap. 13 § PBF) begränsas av bestämmelserna i miljöbalken som
preciseras i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13). I händelse av att byggnadsnämnden missbedömer
behovet av bullerskydd bör det därmed ofta vara möjligt att läka denna
brist genom ett föreläggande enligt bestämmelserna i miljöbalken.
Även i övrigt begränsas eventuella negativa konsekvenser av kravet på
att anpassningar och avsteg från kraven inte får medföra oacceptabla
risker för människors hälsa och säkerhet.
Utöver asylsökande kan de tänkta förordningsändringarna även medföra begränsade konsekvenser för arbetstagare som arbetar på ett
tillfälligt anläggningsboende. Även personer som nyss har fått uppehållstillstånd och således inte längre är asylsökande, men som bor kvar på det
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tillfälliga anläggningsboendet en tid i avvaktan på att finna en bostad,
berörs av de tänkta ändringarna.
I begränsad utsträckning kan andra enskilda beröras i egenskap av
grannar etc. genom att nya tillfälliga anläggningsboenden lättare kan
etableras i lokaler som annars inte hade ansetts vara möjlig för en sådan
etablering.

4.5

Konsekvenser för miljön

De tänkta förordningsändringarna kan antas medföra att nya tillfälliga
anläggningsboenden etableras med en lägre standard. Detta kan i viss
mån sägas stå i strid med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som
bl.a. anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.
Att ta bort kravet på energihushållning kan antas leda till att nya
tillfälliga anläggningsboenden kan komma att förbruka mer energi än vad
som annars hade accepterats, vilket kan medföra att det blir något svårare
att uppnå klimatmålet. Etableringen i sig kan antas medföra en belastning
på lokala energiförsörjningssystem, där sämre energihushållningsegenskaper kan bidra till att belastningen ökar ytterligare.
Att ta bort kravet på hushållning med vatten och avfall kan antas leda
till att nya tillfälliga anläggningsboenden kan komma att förbruka mer
vatten än vad som annars hade accepterats. Detta bör dock endast medföra begränsade konsekvenser för miljön eftersom det är fråga om ett
relativt litet antal anläggningar som berörs av de tänkta regeländringarna.
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Svensk författningssamling

SFS
Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338);

Utkom från trycket

utfärdad den dd.mm.2015.
Regeringen föreskriver att det i plan- och byggförordningen (2011:338)
ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 3 b §, 3 kap. 27–29 §§ och 10 kap.
3 a §, och närmast före 3 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
3 b § Med tillfälligt anläggningsboende avses i denna förordning en
byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används för
boende i förläggningsform inom ramen för Migrationsverkets mottagande.

3 kap.
Särskilda undantag för tillfälligt anläggningsboende
27 § Kraven avseende energihushållning och hushållning med vatten och
avfall i 8 kap. 4 § 6 och 9 plan- och bygglagen (2010:900) och 14, 15 och
20 §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i
anslutning till de paragraferna, behöver inte uppfyllas vid nybyggnad,
ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt
anläggningsboende.
28 § I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende, ska kraven i 8 kap. 1 §
och 4 § 3–5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 9, 10, 13 och 16 §§
och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har
meddelat i anslutning till de paragraferna, anpassas och avsteg från kraven
göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art,
omfattning och varaktighet.
Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra
en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.
29 § Trots det som sägs i 4 § första stycket och 18 § andra stycket, behöver
ett tillfälligt anläggningsboende inte vara försett med hiss eller annan lyftanordning.
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10 kap.
3 a § Boverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning som anpassningar till och avsteg från krav får göras enligt 3 kap. 28 §.
Denna förordning träder i kraft den X december 2015.
Näringsdepartementet
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