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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 507
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Lena Palmén (S) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 508
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.12–14.40 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 509
2013/KS0541 641
Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att
bygga broar
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
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.
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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 510
2015/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner t.o.m. maj
månad.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.
§ 511
2015/KS0675 006
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
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.
§ 512
2015/KS0676 006
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
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.
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§ 513
2015/KS0634 007
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.
Stadskansliet har tagit fram en sammanställning över beredningsläget för dessa
ärenden.
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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
§ 514
2014/KS0457 023
Svar på motion av Patric Cerny (FP); Ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
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.
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.
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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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad
§ 515
2015/KS0025 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

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

b)

Representation i Centrala pensionärsrådet. (2014/KS0642 103)

c)

Årets sverigefinska minoritetskommun. (Ärendet har överlämnats till
Arbetslivsnämnden för handläggning) (2015/KS0735 130)

§ 516
2015/KS0357 739
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.
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Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 517
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Översyn av verksamhetsbidrag. (2015/KS0649 705)
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§ 518
2015/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda
riktlinjer
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 17 september 2015
(ärendenummer 30-35/2015).
§ 519
2015/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 23 oktober 2015
(ärendenummer 7/2015.)
§ 520
2015/KS0055 002
Delegationsbeslut; beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 juni – 30
september 2015 (ärendenummer 61-71/2015).
§ 521
2015/KS0707 170
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.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
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§ 522
2015/KS0736 045
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.
I september 2015 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån på
13 100 607 kronor vilket inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. En ny borgensavgift behöver fastställas för den omsatta delen (Borås Stad går i borgen för 80 % av den
omsatta lånevolymen, d v s 10 480 485 kronor).
I enlighet med delegationsbeslut 30/2015 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 lånet, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna
visar en prisdifferens på 0,53 % - enheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig
borgensavgift.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
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.
§ 523
2015/KS0379 293
Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende, 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 kronor. Boendet
ersätter det nuvarande boendet på Billdalsgatan.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2015.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 25 000 000 kronor avseende nybyggnation av SoL–boende vid
Dammsvedjan under förutsättning att Sociala Omsorgsnämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan vid sitt nämndsammanträde den 24 november 2015.
§ 524
2014/KS0303 532
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuner bildar
gemensam projektorganisation för Götalandsbanan.
(2015/KS0726 222)

§ 525
2015/KS0726 222
Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden
Näringsdepartementet har givit Borås Stad möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria.
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.
För att klara remisstiden till den 16 november har Kansliet samrått med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Remissförslaget tillstyrks i sin helhet.
Patric Silverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Remissförslaget avslås i
sin helhet.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Patric Silverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson ((C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP:
Remissförslaget tillstyrks i sin helhet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Lena Palmén (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 november 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 510

PROTOKOLLSANTECKNING
Kc 2

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner
Allianspartierna har vid flera tillfällen lyft frågan om den stora mängd motioner som
inte har behandlats. Kommunstyrelsen har därefter i samband med redovisning till
Kommunfullmäktige angett att motionshanteringen ska effektiviseras så att den lever
upp till lagstiftningens intentioner om att motionen ska avgöras inom ett år.
Kommunstyrelsen har också antagit ett nytt arbetssätt, utifrån ett initiativärende från
Allianspartierna, där motioner ska beredas så att Kommunfullmäktige får chans att
fatta ett beslut om dessa inom ett år. Beredningen ska ske utifrån sex angivna
punkter.
Vi tvingas tyvärr konstatera att trots flera initiativ i frågan så är mängden
inneliggande motioner fortfarande mycket stor. Den styrande minoriteten måste
bereda fler motioner så att den inneliggande mängden motioner inom överskådlig tid
minskas.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

