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Tid och plats
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Omfattning
§ 562–605
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Ersättare
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Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
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Per Olsson
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Dan Persson
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näringslivschef
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strategisk samhällsplanerare
markchef
vik kommunikatör
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 562
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med
Morgan Hjalmarson (L) som ersättare.
§ 563
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.49-16.20 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 564
2014/KS0371 407
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kolonistugor, förrådsbyggnader och växthus på fastigheten Ryda 4:1, Borås Stad
Almenäs Koloniförening har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga kolonistugor, förrådsbyggnader och växthus på rubricerad fastigheten.
Ett förslag till skrivelse har utarbetats.
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man måste hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Särskilt skäl är att området redan idag är ianspråktaget som etablerat koloniområde
där byggnation av odlingslotterna varken påverkar allmänhetens tillträde eller
livsvillkoren för växt- och djurlivet. Nya byggnader inom koloniområdet utgör en del
av pågående verksamhet. De planerade åtgärderna ligger inom odlingslotter i ett
koloniområde som är omgärdat av ett stängsel för att hålla betande djur ute.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att ge dispens.
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Kommunstyrelsen bedömer att detta stämmer med gällande översiktsplan och kraven
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Almenäs Koloniförening får dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av kolonistugor, förrådsbyggnader och växthus på lotterna 104-128, 130-137,
139-148, 150-156, 158-173, 175-199, 200-212, 301-350, 360-416, 420-430, 433-437
och 443 inom Almenäs koloniområde på fastigheten Ryda 4:1 vid Viskan, Borås Stad.
Beslutet sker med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 565
2015/KS0606 007
Svar på revisionsrapport: Beställar-utförarmodellen
Stadsrevisionen har utfört en granskning av utvecklingen av Borås Stads modeller
avseende administrativa tjänster. Verksamheterna överfördes till servicekontoret
2011-01-01. Revisionskontoret konstaterar att implementeringen kommit olika långt
för de överförda verksamheterna Redovisningsservice, Löneservice, IT/Dataservice
m.fl.
Kommunstyrelsen konstaterar utifrån stadsrevisionens rapport att utvecklingen av
modellerna inom administrativa tjänster kommit olika långt sedan 2011. Revisionens
slutsatser delas om ett behov av en fortsatt utveckling för att:
klarlägga roller, ansvar och befogenheter
utveckla beställarnas kunskaper om användarnas behov
skapa reell förhandlingssituation beställare/utförare
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att modellerna fotsätter att utvecklas.
Innan man drar några definitiva slutsatser så är det viktigt att kunna konstarera om
eventuella brister beror på modellerna, behov av rollförtydliganden eller på utbildning och erfarenhet. Det är också säkert så att man kan se olika lösningar för de olika
tjänsteområdena.
Kommunstyrelsen är också angelägen om att beställarna ges erforderliga resurser för
sina roller. I vilken form detta sker kan dock variera i tiden, och för olika tjänstemodeller, varför frågan bör studeras vidare.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till ett alternativt förslag till
skrivelse till Stadsrevisionen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Annette
Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Patric Silfverklinga (SD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 566
2015/KS0006 022
Delegationsbeslut; delegation för att fastställa befattnings- och
arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari–2
september 2015 (ärendenummer 42 och 52/2015).
§ 567
2015/KS0007 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse vilka ej
delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal): föra
kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 3 juni–13 oktober
2015 ( ärendenummer 30, 34, 48 och 53/2015).
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§ 568
2015/KS0012 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden
/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 augusti–26
augusti 2015 (ärendenummer 3, 4 och 50/2015).
§ 569
2015/KS0013 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 oktober 2015
(ärendenummer 57/2015).
§ 570
2015/KS0016 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 22 oktober–5
november 2015 (ärendenummer 59, 60, och 61/2015).
§ 571
2015/KS0017 024
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 25 augusti–20
november 2015 (ärendenummer 2784–3682/2015).
§ 572
2015/KS0023 024
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 31 augusti–29
september 2015 (ärendenummer 179–248/2015).
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§ 573
2015/KS0460 028
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD); om att undersöka
möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015
lämnat motion med rubriceringen att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk
måltid för lärare.
I motionen föreslås att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för
lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 miljoner
kronor och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider
med 2,1 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.
§ 574
2014/KS0266 028
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2014 inlämnat motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan.
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för
Borås Stad 2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider
med 1,4 miljoner kronor och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på
pedagogiska måltider med 2,1 miljoner kronor.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är därmed besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hans Gustavsson (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 575
2015/KS0795 105
Marknadsföringssamarbete kring Gina Tricot Grand Prix Borås 2016
Gina Tricot Grand Prix Borås får 2016 trestjärnig internationell status för första
gången och tävlingen utökas med dressyr. Tävlingarna i Borås har hög uppmärksamhet bland allmänhet och medier av samtliga svenska tävlingar. Drygt 50 000
personer såg webbtevesändningen från tävlingarna 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete kring Gina
Tricot Grand Prix Borås 2016 enligt förslag.
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§ 576
2015/KS0748 732 m.fl.
Kvalitet- och utveckling anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Synpunkter på hemtjänsten m.m. (2015/KS0748 732)

b)

Redovisning av Kommunstyrelsens inkomna synpunkter januari-juni
2015. (2015/KS0598 100)

c)

Lupp 2014 – resultat och spridning. (2013/KS0687 106)

§ 577
2015/KS0388 730
Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende för personer med
över 100 hemtjänsttimmar
Stadsdelsnämnden Öster fattade den 21 april 2015 beslutet att brukare över 65 år
med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska
erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
För att säkerställa tillämpningen av det föreslagna arbetssättet omgående och säkerställa likställigheten över stadsdelarna föreslås ett tillägg i inledningen av styrdokumentet ”Borås Stads riktlinjer för hemtjänst” enligt följande;
Brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst
per månad ska erbjudas en plats på vård och omsorgsboende. Varaktigheten ska
överstiga tre månader. De personer som har insatsen ”trygg hemgång” ska undantas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta tillägget i inledningen av Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.
§ 578
2013/KS0357 730
Svar på motion av Nancy Kindblad (M); Gör Borås Turistbyrå
besöksvänlig
Nancy Kindblad (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Turistbyrå tillgänglighetsanpassas. Motionären föreslår
att ett antal parkeringsmöjligheter skapas utanför turistbyrån.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås Borås TMEAB, Ungdomsrådet, Kommunala
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
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Kommunstyrelsen kan konstatera att kraven på parkering för personer med
funktionsnedsättning inte är uppfyllda i dagsläget då handikapparkeringsplatsen
ligger 37 meter från Turistbyråns entré. Samtidigt måste det beaktas att det finns
risker med att blanda biltrafik och kollektivtrafik på ytan vid Resecentrum.
Kommunstyrelsen föreslår att Tekniska nämnden i samarbete med Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden, utreder om det finns möjlighet
att frigöra yta för handikapparkeringsplatser närmare Turistbyråns entré.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att ge Tekniska nämnden i samarbete med Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda om det finns möjlighet
att frigöra yta för handikapparkeringsplatser närmare Turistbyråns entré, samt i övrigt
förklara motionen besvarad.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hans Gustavsson (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén
(S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-12-14

10 (33)

§ 579
2014/KS0405 609
Borås Stads ungdomspolitiska program
I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett strategiskt målområde.
Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en samlad
bild kring kommunens viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken
och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med tidsatta åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för unga.
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos
nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet,
ungdomsrådet och externa aktörer.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17:e juni 2015 återremitterades förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan. Motiveringen
var att unga med funktionsnedsättning ska lyftas fram tydligare i programmet, samt
att förtydliga att barn och unga har rätt till inflytande i frågor som rör dem. Förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan har justerats i
linje med nämnda motiveringar. I programmet har tre tillägg gjorts: de två nedersta
punkterna under rubriken ”Delaktighet och inflytande”, samt det andra stycket under
rubriken ”Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet”. I handlingsplanen har
arbetet med att öka möjligheten till inflytande och delaktighet för unga med
funktionsnedsättning förtydligats genom det andra uppdraget uppifrån.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för
alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Programmet ska revideras senast
2019.
Handlingsplanen för 2016-2017 antas gälla. Kommunstyrelsen ansvarar för
revidering senast 2017.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: ”Texten nedan stryks och bifall till förslaget i övrigt.
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt
arbete. Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar.
Det ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten”.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Hans Gustavsson (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson
(S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (L),
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 Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag. Programmet ska revideras senast 2019.
Handlingsplanen för 2016-2017antas gälla. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering senast
2017.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 580
2015/KS0742 770
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018
Närvård är ett funktionellt paraplybegrepp som inkluderar den hälso- och sjukvård,
övrig vård och omsorg som befolkningen erbjuds i sitt geografiska närområde. Under
perioden 2010 – 2014 har Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg reglerats av
dokumentet Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014 med
ytterligare ett års förlängning under 2015. Efter en revidering finns nu förslag till nytt
samverkansavtal för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018.
I det nya förslaget omfattas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda, Koncernkontoret VGR, Närhälsan, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS),
Enhet Tandvård, Habilitering och hälsa, Praktikertjänst AB, Cityläkarna Borås AB
och Vårgårda Rehab. Alingsås lasarett, Alingsås och Lerums kommuner har inte för
avsikt att fortsätta vara med i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg efter 2015-12-31.
Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom
ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar också för kostnader för ett
Närvårdskansli där förslaget innebär en fördelning mellan Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden och de samverkande kommunerna med 50/50. Denna
kostnadsfördelning skiljer sig mot det tidigare avtalet där fördelningen innebar 60 %
från regionen och 40 % från kommunerna. För år 2015 är Borås Stads kostnad för
Närvårdssamverkan 536 400 kronor. Med det nya förslaget till fördelning blir stadens
kostnad år 2016, 688 940 kronor. Kommunstyrelsen är inte beredd att ta denna
kostnadsökning utan föreslår en utredning av behov och omfattning av ett Närvårdskansli.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna delar av förslag till inriktning för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2016-2018
med möjlighet till förlängning. Kommunstyrelsen är inte beredd att ta den kostnadsökning som
föreslås i den del av avtalet som reglerar ekonomin utan föreslår en utredning av behov och omfattning av ett Närvårdskansli.
§ 581
2015/KS0716 270
Revidering av reglerna för den kommunala tomtkön
Borås Stad erbjuder tomter för småhusbebyggelse. Kommunen äger ca 60 tomter
som är tillgängliga för privatpersoner att köpa. Av dessa ligger drygt hälften inom
områden som varit planlagda sedan 80-talet eller tidigare. Tomterna är väl utspridda
på 11 olika områden runt om i kommunen. Kommunen har sålt ca 10 tomter genom
tomtkön det senaste året (försäljningar pågår på Kadriljgatan, Brotorp) och ca 30
tomter de senaste fem åren.
För att ges möjlighet att köpa en tomt av kommunen krävs det att man registrerar sig
i den kommunala tomtkön. När kommunen har nya tomter att erbjuda så skickas det
ut en intresseförfrågan till samtliga kunder som finns registrerade i tomtkön och
tomterna tilldelas sedan i turordning efter vilken plats man har i kön. I tomtkön finns
för närvarande knappt 90 personer registrerade. Drygt en fjärdedel av dessa har
registrerat sig det senaste året. Ungefär hälften har stått i tomtkön i över fem år.
Markavdelningen har gjort en översyn av gällande regler för registrering i tomtkön
och tilldelning av småhustomter och lämnar förslag på revideringar. Revideringarna
syftar till att göra reglerna mer lättförståliga, smidigare handläggningsrutiner samt att
underlätta försäljning av svårsålda tomter.
De mest betydande tillkommande reglerna som föreslås är att:
• de tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder
(inklusive juridiska personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning
till juridiska personer förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
• den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet,
förlorar sin ursprungliga plats i kön och placeras sist.
Den mest betydande regeln som föreslås försvinna är att sökanden kan få förtur i
tomtkön med skälet att hen är anställd inom företag som nylokaliseras till Borås eller
ska utvidga sin verksamhet i Borås.
Dessutom föreslås en rad mindre betydande revideringar.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat förslag till regler för registrering i tomtkön och tilldelning av
småhustomter.
§ 582
2015/KS0756 253
Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415
I samband med upprättandet av ”Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25
m.fl.” har ett köpeavtal upprättats mellan Borås Stad och AB Sandhultsbostäder som
innebär att kommunen överlåter tre markområden om totalt ca 2500 m2 för en
köpeskilling om 1 100 000 kronor.
Den mark som kommunen överlåter kommer i huvudsak användas som parkeringsytor och som infart till bostadsområdet.
Detaljplanen och marköverlåtelsen skapar möjlighet till att ca 100 nya lägenheter i
flerbostadshus kan uppföras i centrala Sjömarken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen tecknar avtal med AB Sandhultsbostäder enligt upprättat förslag..
§ 583
2015/KS0774 256
Försäljning av tomträtten till Pilkogret 1
Bostadsrättsföreningen Pilkogret i Borås har begärt att få friköpa tomträtten till sin
fastighet, Pilkogret 1, Guldbrandsgatan, Trandared. Köpeavtal har träffats med
tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer tomträtten till fastigheten Pilkogret 1 för en
köpeskilling om 8 384 000 kronor, vilken är beräknad på 90 % av marktaxeringsvärdet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Pilkogret 1 för 8 384 000 kronor till Bostadsrättsföreningen Pilkogret i Borås.
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§ 584
2011/KS0758 253
Försäljning av fastigheten Provaren 4, Västeråsen
Bosniska Islamiska Församlingen förvärvar en verksamhetsfastighet på Västeråsen.
Fastigheten omfattar 3266 m2 och säljs för 1 469 700 kronor. Föreningen har för
avsikt att bygga en samlingslokal. Tillträde sker den 1 februari 2016.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunen säljer fastigheten Provaren 4, Västeråsen, för 1 469 700 kronor till
Bosniska Islamiska Församlingen.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att avslå begäran från
Bosniska Islamska Församlingen att förvärva fastigheten Provaren 4.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Patric Silfverklingas 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 Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Hans Gustavsson (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson
(S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (L),
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):
Kommunen säljer fastigheten Provaren 4, Västeråsen, för 1 469 700 kronor till Bosniska
Islamiska Församlingen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 585
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-11-30.
(2015/KS0008 049)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-12-14

15 (33)

b)

Korrigerad lärartäthet 2014 och åtgärder för att säkerställa att framtida
statistik till SCB blir tillförlitlig. (2015/KS0500 610)

c)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgboendet på
Margaretagatan 9B. (2015/KS0746 739)

§ 586
2015/KS0620 042
Handlingsplan för att uppnå budgetbalans från Stadsdelsnämnd
Väster
Stadsdelsnämnd Väster har den 24 november 2015 antagit handlingsplan för att
uppnå budgetbalans. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2015 skall
handlingsplanen översändas till Kommunstyrelsen. Vidare kommer Kommunstyrelsen att vid tre tillfällen få en redovisning över det ekonomiska utfallet där det
framgår att vidtagna åtgärder givit effekt.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna:
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Stadsdelsnämnd Väster tillskrivs i enlighet med upprättat förslag till brev, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Patric Silfverklinga (SD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Ärendet läggs till handlingarna.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.

§ 587
2015/KS0046 046
Delegationsbeslut; Utdelning ur donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 november 2015
(ärendenummer 1-3/2015).

§ 588
2015/KS0713 041
Budget för de kommunala bolagen 2016
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2016 att bedrivas genom 14
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus
AB. Dessutom kommer tre bolag ha egna dotterbolag. Bolagen styrs av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda
bolagsordningar och ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och
detaljerat styrdokument medan bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid
bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär.
Bolagen budgeterar 2016 för en omsättning på drygt 2 miljarder kronor och ett
resultat efter finansiella poster på sammanlagt 111 miljoner kronor (mnkr).
Stadshusbolagen bidrar med ett resultat på 75 miljoner kronor, bostadsbolagen med
22 miljoner kronor samt övriga bolag med 14 miljoner kronor (avser främst Borås
Lokaltrafik AB). Det budgeterade resultatet är något högre än utfall 2014 och budget
2015 men klart lägre än 2015 års prognos. Prognosen kan dock komma att belastas
av extra nedskrivningar hos Borås Energi och Miljö AB.
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar
till ett bokfört värde på närmare 7 miljarder kronor. Av bolagen utgör Borås Energi
och Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, över två
tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl omsättnings- som tillgångsmässigt.
Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag cirka 80 % av den totala
bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största investeringarna framöver
ligger. Att aktivt analysera och ägarstyra dessa utifrån risker och möjligheter är därför
av stor vikt.
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Bolag

Resultat
Resultat
Resultat-/Avkastningskrav
Finansiellt mål
enligt bolagets
enligt av KS godkänd enligt Kommunfullmäktige, rullande
enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2016
Budget 2016
medelvärde över 3 år
medelvärde över 3 år
Borås Stadshus AB
-2,3
-2,3
4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db
73,9
73,9
20-25 avkastning på eget kapital, %
15 soliditet, %
Borås Elnät AB
30,7
30,7
10-15 avkastning på eget kapital, %
25 soliditet, %
Borås Djurpark AB
-13,2
-13,2
Borås kommuns Parkerings AB
6,3
6,3
Industribyggnader i Borås AB inkl db
6,1
6,1
7 avkastning på eget kapital, %
20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db
-18,1
-18,1
BSTF AB
-8,7
-8,7
Borås Lokaltrafik AB
16,3
16,3
Inkubatorn i Borås AB
-2,0
-1,2
AB Bostäder i Borås
13,3
13,3
4 direktavkastning, %
15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB
3,1
3,1
4 direktavkastning, %
10/45 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder
0,9
0,9
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus
1,1
1,1
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB
3,9
3,9
4 direktavkastning, %
10/15 soliditet, %, bokf/justerad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag ovan till budget 2016 för de kommunala
bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Budgetarna för de kommunala bolagen 2016 godkänns enligt förslag. Inkubatorn i Borås AB
förutsätts ett nollresultat inklusive ett driftbidrag från Borås Stad på 1 200 000 kronor.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2016, 6 265 504 000 kronor i enlighet med bilaga,
godkänns.
§ 589
2015/KS0654 705
Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016
Fritids- och folkhälsonämnen föreslår att bidragsbestämmelserna förändras för
Anläggningsbidraget och Socialt riktat bidrag samt att infoga riktlinjer för bidrag till
Sociala föreningar i bidragsbestämmelserna.
Nämnden anför att Anläggningsbidraget inte har ändrats sedan 1995. Bidraget är till
för ny-, om-, och tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av
omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget är i dagsläget 40 % av kostnaderna,
dock max 80 000 kronor. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och därför
föreslår nämnden en höjning av maxbidraget till 120 000 kronor. För arbeten som
innefattar övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås
procentsatsen öka till 50 % och maxbidraget blir då 150 000 kronor.
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Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till
föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads
välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15 föreningar varje år. Bidrag ges till bland
annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kronor. För
att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslår Fritids- och folkhälsonämnden en höjning av maxbidraget till 250 000 kronor.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna förändringarna i bidragsbestämmelserna kan ge ökade årliga kostnader med ca 0,4 miljoner kronor. I budget
2016 erhöll nämnden ett utökat kommunbidrag på 1,4 miljoner kronor till bidragsramen. Denna förstärkning av kommunbidraget bedöms även kunna innefatta
ovanstående förändringar i bidragssystemet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar
i bidragsbestämmelserna godkänns att gälla fr.o.m. den 1 januari 2016.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att texten ändras ifrån ”Bidragen ska stödja förening
som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla ursprungslandets kultur
och seder till ”Bidragen ska stödja förening som främjar kontakter med svenskar och
svenskt samhällsliv”.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar
föreslå Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att
under 2016 se över vilka effekter de socialt riktade bidragen får samt föreslå
förändringar för att systemet ska komma fler föreningar och barn och unga till del.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Hans Gustavsson (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson
(S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP), Annette
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över vilka effekter de socialt riktade
bidragen får samt föreslå förändringar för att systemet ska komma fler föreningar och barn och unga
till del.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.

§ 590
2015/KS0731 860
Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
Kulturnämnden föreslår att nya regler för bidrag till kulturverksamhet gäller från och
med 2016. Bakgrunden är att Kommunfullmäktige gett Kulturnämnden i uppdrag att
göra en allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna med avseende på
hur resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.
Kulturnämnden redovisar att skillnaderna med de nya reglerna jämfört med
nuvarande bidragsregler är att förslaget innehåller förtydliganden för vilka och för
vad föreningar eller enskilda ska kunna erhålla bidrag från Kulturnämnden. Likaså
vad Kulturnämnden inte beviljar bidrag till. Utöver det bygger det föreslagna
regelverket på att vissa formella kriterier samt viktiga bedömningsgrunder - kvalitet,
målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, jämställdhet och ett flerkulturellt
perspektiv, ekonomi och andra resurser ska uppfyllas för årsbidrag respektive
arrangemangs- eller projektbidrag. En presentation av förslaget genomfördes i
samband med att Kulturnämnden bjöd in kulturföreningarna till ett Dialogcafé
den 5 oktober.
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget utan ser positivt på de
förtydligande som görs i bidragsgivningen. Ekonomiskt är bidragen till kulturverksamhet en del av nämndens ekonomi och skall avvägas och bedömas mot andra
verksamheter som skall finansieras genom Kulturnämndens kommunbidrag.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämndens förslag till nya regler för bidrag till
kulturverksamhet godkänns.
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Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Tillstyrka förslaget till nya regler för bidrag till kulturverksamhet att gälla från
och med 2016. Med följande ändring: Under Årsbidrag, Bedömningsgrunder och
punkt 4 stryks flerkulturellt perspektiv. Under Arrangemangs-/projektbidrag,
Bedömningsgrunder och punkt 4 stryks flerkulturellt perspektiv.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Patric Silfverklingas 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 Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Hans Gustavsson (KD), Marie Fridén (M), Per Carlsson
(S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (L),
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) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämndens förslag till nya regler för bidrag till kulturverksamhet godkänns.
Reservation.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 591
2015/KS0069 041
Förändring av taxor inom Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att följande taxor förändras att gälla fr.o.m.
2016.
*Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
*Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel
med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Beslut om dessa taxor skulle normalt ha ingått som en del av Kommunfullmäktiges
budgetbeslut 2016 den 24 november 2015 men kom inte med vid det tillfället.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
”Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel” och” Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel
med öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel” fastställs att gälla fr.o.m.
2016.
§ 592
2015/KS0717 759
Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årligen kartläggningen av
hemlöshetssituationen i Borås. I jämförelse med de senaste åren så har antalet
hemlösa ökat. Enligt socialstyrelsens olika situationer så har ökningen skett i situation
1 och situation 4 och minskat i situation 2,3 och 5 (socialstyrelsen hemlöshetssituationer).
För att kunna möta denna utveckling är det bland annat viktig att det snarast skapas
fler bostäder i kommunen samt att arbetet med ”bostad först” arbetas vidare med
och om möjligt intensifieras. Kommunstyrelsen anser dock inte att bristen på
bostäder lyfts fram tillräckligt väl i rapporten. Den kraftiga ökningen på 42 % från
föregående år i grupp 4 är uppseendeväckande och visar med tydlighet att bostadsbristen är ett stort problem. Grupp 4 innefattar personer som bor tillfälligt och
kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare
än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Det är en grupp med lågt missbrukarantal vilket påvisar att det i flera
fall inte är socialpolitiska åtgärder som behövs utan fler bostäder. Vi har en prekär
situation som t.ex. kan kräva tillfälliga bostäder.
Kommunstyrelsen anser att det är ett måste för Borås Stad att på flera plan arbeta
med frågorna kring att minska hemlösheten. Detta innebär förutom socialtjänstens
arbete att arbetet med att få fram mer bostäder måste intensifieras. Sociala
omsorgnämndens kartläggning läggs till handlingarna
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till
handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april
2016 med en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få
till tillfälliga bostäder, se bilaga.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-12-14

22 (33)

Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sociala omsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april 2016 med en
återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få till tillfälliga bostäder.

§ 593
2015/KS0759 107
Industribyggnader i Borås AB:s försäljning av aktierna i
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB beslutade den 20 oktober 2015 att sälja
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, och bereder i enlighet med bolagsordningen Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Beslutet i Industribyggnader i Borås AB innebär att aktierna i dotterbolaget
Industribyggnader i Borås 2 AB avyttras den 1 april 2016. I dotterbolaget finns
fastigheten Vinddraget 1 på Viared som nyligen renoverats och hyresanpassats för 27
mnkr och som nu hyrs ut till Västra Götalandsregionen. Priset för aktierna bestäms
först i samband med överlåtelsen och upprättandet av en balansräkning per 31 mars
2016, men priset uppskattas till drygt 28 miljoner kronor baserat på att fastigheten
marknadsvärderats till 56 miljoner kronor.
Förslaget från Industribyggnader i Borås AB ligger i linje med ägardirektivet som
anger att kommunen ska äga bolaget bland annat för att kunna vara aktiv i
näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av
fastigheter, samt för att vara ett komplement till det utbud som finns på orten och
vara ett redskap för okonventionella lokallösningar.
Bolaget förvärvade ursprungligen fastigheten på Viared för att ordna utbildningslokaler åt Borås Stad. Fastigheten avstyckades och utbildningsdelen (Vinddraget
4) flyttades in i moderbolaget. Kvar i dotterbolaget blev fastigheten Vinddraget 1
som hyrs ut till extern part. Som framgick av Borås Stads årsredovisning för 2014 har
bolagets långsiktiga mål varit att vid rätt affärsmöjlighet avyttra dotterbolaget
Industribyggnader i Borås 2 AB. Efter att dotterbolaget har förädlat fastigheten
Vinddraget 1 och hittat en stark och långsiktig hyresgäst har möjlighet nu uppstått att
avyttra bolaget under affärsmässiga former.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås AB: s försäljning av aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i
Borås 2 AB, i enlighet med upprättat överlåtelseavtal, godkänns.
§ 594
2015/KS0631 805
Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening i Borås
avseende Sommargården i Ekhagen
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge EFS
missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
360 000 kronor för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Köket
behöver moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i
planlösningen.
Kommunstyrelsen gör ingen annan verksamhetsmässig bedömning än Fritids- och
folkhälsonämnden. Verksamheten på Ekhagen har barn- och ungdomar som främsta
målgruppen och har funnits där under ett antal år. Finansiellt handlar det om en
kommunal insats på max. 360 000 kronor vilket kan anses vara en väl motiverad
insats.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att bevilja EFS missionsförsamling ett anläggningslån för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
EFS Missionsförsamling i Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock
max 360 000 kronor för renovering av sommargården Ekhagen. Bidraget betalas ut när
föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
§ 595
2013/KS0433 050
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander
Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kerstin Hermansson och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2013 inkommit med rubricerad motion. I motionen
föreslås att
-Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan
tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel
i de kommunala verksamheterna.
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Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Väster, Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden och ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att motionärernas krav på livsmedelsupphandlingen är fullt
rimliga. Kvalitetskraven är höga i den pågående upphandlingen både vad gäller
livsmedlen och djurhållningen. Det är däremot enligt Konkurrensverket som
huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar utan det
strider mot en av de grundläggande principerna inom den europeiska gemenskapen –
den fria rörligheten av varor och tjänster. Man kan däremot för att göra det möjligt
för mindre närproducerande aktörer att lämna offert genom att dela upp upphandlingen i mindre komponenter. Detta görs i den pågående upphandlingen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L), kommunalrådet Annette Carlson (M) och
Hans Gustavsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras besvarad, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarsson med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarsson med fleras yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C),
Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hans
Gustavsson (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
yrkande.
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§ 596
2014/KS0584 319
Svar på motion av Anna Christensen (M): Fler papperskorgar för en
renare och vackrare stad
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler
papperskorgar på strategiska ställen i centrum. Samt att genomföra en översyn i
övriga delar av staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av
papperskorgar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som ställer sig positiv till att
placera ut fler papperskorgar längs vissa stråk i staden. Nämnden har därför i budget
begärt medel för investering och drift av ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa
medel hittills inte ställts till förfogande har planerna inte kunnat förverkligas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktige i Budget 2015 beslutade
att ge Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 1 000 000 kronor för att placera ut
100 nya papperskorgar i staden. Motionen kan därmed anses vara bifallen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 597
2010/KS0559 349
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juli 2010
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen placerar ut
”vattenhål” i form av vattenkranar på lämpliga platser i staden.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som tillstyrker motionens syfte.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att dricksvattenfontäner ute på stan tjänar ett
bra syfte till törstiga medborgare. Ansvaret för sådana faciliteter har Borås Energi
och Miljö AB där VA-verksamheten finns. Kommunstyrelsen vill skicka med till
bolaget att styrelsen ser positivt på om fler ”Vattenhål” tillskapas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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§ 598
2014/KS0580 319
Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts i Borås
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti 2014
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster,
Funktionshinderrådet och Fristadbostäder.
Tekniska nämnden har i sitt remissvar tillstyrkt den delen av motionen som föreslår
att möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser ska provas. Motionen har
även remitterats till Kulturnämnden, AB Sandhultbostäder, Viskaforshem AB, AB
Toarpshus, AB Bostäder, Ungdomsrådet, och Centrala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att fler sittplatser behövs i
Borås, i syfte att skapa fler mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med
Vision 2025.
Det är Tekniska nämndens ansvar att utforma gatu- och parkmiljöer för
medborgarnas välbefinnande. Som stöd för detta hänvisar Tekniska nämnden till
”Handbok för stadsmiljön.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god
funktion för spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande
och bör utvecklas. Att Tekniska nämnden i ett sådant sammanhang prövar
möjligheten till alternativ finansiering ställer sig Kommunstyrelsen positiv till.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Marie Fridén (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Marie
Fridéns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Marie Fridéns yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andresson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hans Gustavsson (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för Marie
Fridéns yrkande.
§ 599
2015/KS0300 822
Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy
Josefsson (V); Ljusrum till Borås Stadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är
möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning)
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och
Lokaförsörjningsnämnden.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att avslå motionen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Hans Gustavsson (KD), Patric Silfverklinga (SD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 600
2014/KS0782 611
Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriskolan Malmen om
utebliven kompensation till fristående skolor och förskolor 2007 –
2013
Borås Kristna Skola och Montessoriskolan Malmen har begärt att Kommunstyrelsen
snarast fattar beslut om att friskolorna med retroaktiv verkan kompenseras med
motsvarande resurstillskott som underskott i de kommunala verksamheterna med
retroaktiv verkan till de fristående verksamheterna.
Dessutom yrkas att Kommunstyrelsen ser över budgetunderskotten gällande
fritidshem för samma perioder.
Ett förslag till svar har utarbetats i vilket Kommunstyrelsen gör en genomgång av
förhållandena åren 2007-2013.
Genomgången av redovisningar mellan 2007 – 2013 visar att avvikelserna inte är av
den omfattningen som gör att det är rimligt att betala ut retroaktiv ersättning från
2007 till 2013.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att
inte betala ut någon retroaktiv ersättning för åren 2007 till 2013 till de fristående
skolorna i Borås.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-12-14

29 (33)

Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att betala
ut ersättning för åren 2010 och 2011 samt att inte betala ut ersättning för 2007-2009
samt 2012-2013, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Patric Silfverklinga (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hans Gustavsson (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Att inte betala ut någon retroaktiv ersättning för åren 2007 till 2013 till de fristående skolorna i
Borås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 601
2015/KS0630 805
Ansökan om anläggningslån till Elfsborg Tennis Borås
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att ge Elfsborg Tennis Borås ett
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kronor, för anläggande
av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Elfsborg Tennis samlar och koncentrerar sin
verksamhet kring den nuvarande tennishallen. Detta bör ge flera samordningsfördelar och möjligheter till ökad uthyrning av banorna i och med ett mer gynnsamt
läge. Efter diskussioner med Elfsborgs Tennis framgår det att föreningen är
registrerad för moms och kan då möjligtvis dra av del av den ingående momsen på
investeringen. Avdragsrätten baseras då på den andel av banuthyrningen som riktar
sig mot externa kunder dvs inte den interna klubbverksamheten. Detta kan således
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reducera behovet av både anläggningslån och det planerade externa borgenslånet.
När det gäller det externa banklånet med kommunal borgen är kommunen normalt
restriktiv med detta men har tillämpat det på senare tid i ex. Allhallen i Borgstena och
Rångedalahallen. Dessa projekt har varit framgångsrika ur både verksamhets- och
ekonomiskt perspektiv. Kommunen har fått tillgång till bra anläggningar till en
kostnad som sannolikt är lägre än vad som varit fallet om kommunen varit byggherre
och föreningen har kunnat erhålla en lägre räntekostnad i och med att kommunen
garanterat lånet hos banken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Elfsborg Tennis Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
1 260 000 kronor, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga
tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter
beslutsdatum.
Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen för externt upptaget lån på max
1 500 000 kronor.
§ 602
2015/KS0515 805
Ansökan om anläggningslån avseende finansiering av tennisbanor
m.m. till Sandareds Tennisklubb
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Sandareds
tennisklubb ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kronor,
för anläggande av tre nya tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen, renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Utöver det
föreslår Sandareds TK att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på
stadens mark och som planeras att användas för annat ändamål.
Kommunstyrelsen konstaterar att föreningen har ansökt och fått beviljat planändring
för att kunna anlägga nya tennisbanor i direkt anslutning till tennishallen ”Träffpunkten”. De befintliga utebanorna är enligt Sandareds TK i behov av upprustning
och skulle i normala fall upprustas i vanlig ordning på befintlig plats. Då marken som
banorna ligger på avses att användas för framtida bostadsändamål i en pågående
detaljplaneförändring och föreningen endast har ett löpande 1-års arrendeavtal med
kommunen har föreningen valt att anlägga och koncentrera verksamheten i direkt
anslutning till tennishallen.
Stadskansliet har fört diskussioner med föreningen om finansiering av projektet och
hur staden kan stödja föreningar dels genom föreningsbidragssystemet och i
förekommande fall borgensåtagande för externt upptagna lån. Sandareds TK är då
införstådda att kommunen utöver anläggningslånet på 40 % av investeringen är
beredd att ge föreningen kommunal borgen på ett nytt externt upptaget lån på
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ca 4 500 000 kronor. För att ytterligare stärka Sandareds TK finansiellt är kommunen
också beredd att även inkludera ett befintligt banklån avseende tennishallen på ca
1 100 000 kronor i borgensåtagandet. Dessa båda lån kommer då att slås ihop till ett
lån.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sandareds Tennisklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
2 566 000 kronor, för anläggande av tre nya tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem
för tennishallen, renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget
betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sandareds Tennisklubb beviljas kommunal borgen för externt banklån på max 5 600 000
kronor.
2014/KS0379 407, 2015/KS0538 407,
2015/KS0543 407, 2015/KS0546 407,
2015/KS0682 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 28 oktober–25
november 2015.
§ 603

§ 604
2013/KS0145 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73,
Fristad Parkstad
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära grupphusbostäder på en
tidigare obebyggd tomt inom området Fristad Parkstad. Inom en del av planområdet
är det även tillåtet att uppföra fristående villor. På denna delen är det även tillåtet
med en högre nockhöjd och det är möjligt att bygga i två plan. Planbestämmelser
säkerställer att den tillkommande bebyggelsen anpassas till skala och placering likt
den befintliga. Förutom bostäder tillåts även vård inom delar av området.
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka 12 km norr om Borås
centrum och cirka 1,5 km väster om Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av
fastigheten Hedagården 1:73. Området angränsar till Asklandaskolan och omgärdas
av grönytor i norr och i öster, samt ett villaområde i väster. Hedagården 1:73 är i
privat ägo.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
På senare tid har flertalet planbesked behandlat små justeringar av nyantagna
detaljplaner. Utifrån denna situation bör plankartans detaljeringsnivå ses över.
I övrigt ingen erinran.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt alternativt förslag, se bilaga.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
På senare tid har ett flertal planbesked behandlat justeringar av nyantagna detaljplaner. Att
nyantagna detaljplaner måste ändras i närtid efter att de antagits skapar en onödig administration
och förslösad tid.
Kommunstyrelsen är av den meningen att Samhällsbyggnadsnämnden generellt i sitt planarbete bör
göra möjligheterna större och öka flexibiliteten inom ramen för detaljplanerna. Plankartans
detaljeringsnivå måste också ses över.
I övrigt ingen erinran.
§ 605
2007/KS0212 214
Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla 1:25 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat rubricerat förslag till detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för centrum att utvecklas till en
levande del av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i flerbostadshus. Syftet
är också att förbättra befintlig utfart mot Göteborgsvägen.
Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området
är ca 2,6 ha stort och avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i väster,
Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse i öster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla 1:25 m.fl.
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Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar ledamöter, ersättare och
anställda en God Jul och ett Gott Nytt År!
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar
ordföranden en Glad, God, Vilsam och Vit Jul!
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 januari 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 565
Kc 1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på revisionsrapport: Beställar-utförarmodellen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

Kc 1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Stadsrevisionen

Svar på revisionsrapport: Beställar-utförarmodellen
Stadsrevisionen har utfört en granskning av utvecklingen av Borås Stads
modeller avseende administrativa tjänster. Verksamheterna överfördes till
servicekontoret 2011-01-01. Revisionskontoret konstaterar att implementeringen kommit olika långt för de överförda verksamheterna Redovisningsservice, Löneservice, IT/Dataservice m.fl.
Kommunstyrelsen vill allmänt konstatera att Borås Stad har en mycket lång
erfarenhet av beställar-utförarmodellen inom det tekniska området. Som
Kommunstyrelsen svarade på en tidigare revisionsrapport så har denna modell
inneburit tydliga effektiviseringar genom att traditionell kommunal kapacitet
konkurrensutsätts och att då verksamhetsansvarig beställare har handlingsfrihet. Det uppstår också ett tydligt pris för tjänster som inte alltid var fallet i
den gamla anlagsfinansierade ”egendriften”.
Kommunstyrelsen konstaterar utifrån stadsrevisionens rapport att utvecklingen
av modellerna inom administrativa tjänster kommit olika långt sedan 2011.
Revisionens slutsatser delas om ett behov av en fortsatt utveckling för att:
klarlägga roller, ansvar och befogenheter
utveckla beställarnas kunskaper om användarnas behov
skapa reell förhandlingssituation beställare/utförare
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att modellerna fotsätter att
utvecklas. Hela syftet med beställar-utförarmodellen är ökad kostnadsmedvetenhet och effektivitet och med ett sådant syfte krävs kontinuerlig
prövning och utmaning av verksamheterna. Kommunstyrelsen anser att
stadsrevisionen har fog för slutsatsen att det inte går att avgöra om beställarutförarmodellen inom administration är effektiv.
Utifrån det ser Kommunstyrelsen behov av att framförallt skapa reella
förhandlingssituationer för beställarna. En förutsättning för det är att de har
goda kunskaper om kostnaderna för de aktuella tjänsterna. Ett sätt att öka
kunskapen om kostnader och skapa reella förhandlingssituationer är att
konkurrensutsätta även de administrativa tjänsterna inom Löneservice och
IT/Data. Kommunstyrelsen ska i det vidare arbetet överväga modell för
konkurrensutsättning av nämnda tjänster.

Vad gäller efterlevnaden av den befintliga modellen anser Kommunstyrelsen
att det ligger på nämndernas ansvar att följa spelregler och använda
konkurrensutsättningen som en möjlighet för att öka kvalitet och/eller sänka
kostnader.
Kommunstyrelsen är också angelägen om att beställarna ges erforderliga
resurser för sina roller. I vilken form detta sker kan dock variera i tiden, och
för olika tjänstemodeller, varför frågan bör studeras vidare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 586
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Handlingsplan för att uppnå budgetbalans från
Stadsdelsnämnd Väster
Stadsdelsnämnd Väster har den 24 november 2015 antagit handlingsplan för
att uppnå budgetbalans. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2015
skall handlingsplanen översändas till Kommunstyrelsen. Vidare kommer
Kommunstyrelsen att vid tre tillfällen få en redovisning över det ekonomiska
utfallet där det framgår om vidtagna åtgärder givit effekt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnd Väster tillskrivs i enlighet med bifogat brev.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Stadsdelsnämnd Väster

Handlingsplan för att uppnå budgetbalans från
Stadsdelsnämnd Väster
Kommunstyrelsen har mottagit Stadsdelsnämnd Västers handlingsplan för att
uppnå budgetbalans. Kommunstyrelsen är bekymrad över på vilket sätt
stadsdelen avser genomföra besparingar och betvivlar att handlingsplanen
kommer ge de effekter som stadsdelen behöver.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att föreslagna åtgärders effekt är tveksam.
I vissa fall kan det rent av handla om att skjuta över kostnader på annan
nämnd, till men för Borås Stad som helhet. Besparingarna måste ha ett Borås
Stad-perspektiv, annars är de svåra att motivera. Två punkter kan tjäna som
exempel:
-

Att genomföra mer omfattande vård och omsorg i hemmet kommer
inte ge de effekter som eftersträvas. Beaktat att hemtjänsten i
stadsdelen kostar 602 kr/timma så är det kostnadseffektivare och
bättre för den enskilde att anvisa plats på vård- och omsorgsboende vid
omfattande behov. Samtidigt slår ökad tomtid inom vård- och
omsorgsboendena tillbaka mot Borås Stad som helhet varför det är ett
förslag till besparing med tveksamma effekter. Hemtjänsten och vårdoch omsorgsboenden är kommunicerande kärl och för att få ut
effektivitet i den organisationen krävs gemensamma åtgärder inom
kommunens stadsdelsnämnder. Därutöver är plats på vård- och
omsorgsboende också ofta efterfrågat av den äldre och blir alltså inte
dyrare än förstärkt hemtjänst.

-

Att minska beviljade bistånd gällande korttidsboende är också det en
kontraproduktiv åtgärd. Även här måste stadsdelens mycket höga
kostnader per timma inom hemtjänsten beaktas.

Stadsdelens handlingsplan skjuter över kostnader på andra nämnder inom
kommunen utan att ta tag i de effektivitetsproblem som finns i stadsdelen. I
Kommunstyrelsens uppdrag ligger att värna kommunens ekonomiska ställning
samt ha uppsikt över kommunens nämnder. Stadsdelsnämnd Västers
handlingsplan för att uppnå budgetbalans löser enligt Kommunstyrelsens
bedömning inte de effektivitetsproblem som finns inom stadsdelen och
Kommunstyrelsen uppmanar stadsdelen att inkomma med en ny handlingsplan
som adresserar besparingar inom stadsdelens egna verksamheter som helhet.

Sammanfattningsvis konstaterar Kommunstyrelsen att föreslagna åtgärder inte
är kostnadseffektiva för Borås Stad som helhet eller för den delen för
stadsdelen. Stadsdelen uppmanas inkomma med en ny handlingsplan för
budgetbalans.
KOMMUNSTYRELSEN

Bolagens finansiering under 2016

Sammanfattning:

BSTF AB

Inkubatorn i Borås AB

Borås Borås TME AB

Viskaforshem AB

AB Sandhultsbostäder

AB Toarpshus

Fristadbostäder AB

AB Bostäder

Borås Lokaltrafik AB

Borås Stadshus AB

IBAB

Bs kns Parkerings AB

Borås Djurpark AB

Borås Elnät AB

Borås Energi o Miljö AB inkl db

2015-10-31

Limit 2016
1 580 000 000
3 000 000
650 000 000
112 704 000
129 000 000
251 000 000
204 800 000
55 000 000
2 250 000 000
216 000 000
155 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
6 265 504 000

Förändring Lån utöver checken
0
250 000 000
0
50 000 000
-1 796 000
13 704 000
55 000 000
1 000 000
0
194 800 000
0
-446 000 000
40 000 000
0
40 000 000
8 000 000
2 000 000
0
0
-251 796 000
458 504 000

Investeringar
2016
209 900 000 exkl EMC
0
293 100 000
3 600 000
78 360 000
40 000 000
0
550 000
179 017 000
40 000 000
0
60 000 000
8 000 000
0
0
0
912 527 000

Kommentarer
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och budgeterade investeringar ryms inom befintlig limit.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, där man tagit höjd för kommande skuldökning. Investeringsökning i enlighet med KF beslut.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning, där man tagit höjd för kommande skuldökning.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget har en väl avvägd räntebindning.
Enbart kort finansiering enligt aktivt beslut. I bolagets policy anges att de frångår kommunens policy v.b. räntebindningen. Ingen budgeterad låneskuld per 16-12-31.
Har egen räntebindningsstrategi, med alltför brett riskmandat. Godkänns i samband med skuldförändring vid avyttring. Men bolaget behöver se över policyn under 2016.
Bolaget har en väl avvägd räntebidning, f n något kort som åtgärdas i dec/jan.
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget har en väl avvägd räntebindning,
Bolaget avviker från KF:s huvudprincip. Bolaget har räntetak på del av skulden. Taknivån bedöms dock ej som säkring enligt Internbankens bedömning. Ytterligare säkring krävs.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.

Efter genomgång av bolagens budgetar för 2016 tillstyrks finansiering och limit 2016 enligt ovan.

Godkänns
Godkänns
Godkänns

Finansiering 2016
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns med komm
Godkänns
Godkänns
Godkänns

Kort räntebindning Lång räntebindning
Limit 2015
Utnyttjat
Kvarvarande lånelimit
Borås Energi o Miljö AB
43%
57%
1 580 000 000
1 135 200 132
444 799 868
Waste Recovery AB
100%
0%
3 000 000
952 930
2 047 070
Borås Elnät AB
25%
75%
600 000 000
394 867 196
205 132 804
Borås Djurpark AB
36%
64%
114 500 000
68 845 460
45 654 540
Bs kns Parkerings AB
50%
50%
74 000 000
29 875 502
44 124 498
IBAB
58%
42%
250 000 000
191 006 851
58 993 149
Borås Stadshus AB
50%
50%
204 800 000
197 499 477
7 300 523
Borås Lokaltrafik AB
100%
0%
55 000 000
19 188 250
35 811 750
AB Bostäder
63%
37%
2 696 000 000
2 537 800 350
158 199 650
Fristadbostäder AB
58%
42%
176 000 000
165 188 565
10 811 435
AB Toarpshus
43%
57%
155 000 000
130 694 984
24 305 016
AB Sandhultsbostäder
48%
52%
185 000 000
154 195 098
30 804 902
Viskaforshem AB
100%
0%
388 000 000
363 750 737
24 249 263
Borås Borås TME AB
100%
0%
20 000 000
10 579 323
9 420 677
Inkubatorn i Borås AB
100%
0%
1 000 000
0
1 000 000
BSTF AB
100%
0%
15 000 000
8 965 420
6 034 580
Totalt
56%
44%
6 517 300 000
5 408 610 275
1 108 689 725
AB Bostäder i Borås tillåts fram t o m mars 2016 överskrida beviljad limit med 550 mnkr, i avvaktan på försäljningslikvid.

Uppgifter per

Bilaga 1

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 588

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 592
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april 2016
med en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få till tillfälliga
bostäder.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson
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Kommunfullmäktige

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årligen kartläggningen
av hemlöshetssituationen i Borås. I jämförelse med de senaste åren så har
antalet hemlösa ökat. Enligt socialstyrelsens olika situationer så har ökningen
skett i situation 1 och situation 4 och minskat i situation 2,3 och 5 (definition
av socialstyrelsen hemlöshetssituationer se bilaga).
För att kunna möta denna utveckling är det bland annat viktig att det snarast
skapas fler bostäder i kommunen samt att arbetet med ”bostad först” arbetas
vidare med och om möjligt intensifieras. Kommunstyrelsen anser dock inte att
bristen på bostäder lyfts fram tillräckligt väl i rapporten. Den kraftiga ökningen
på 42 % från föregående år i grupp 4 är uppseendeväckande och visar med
tydlighet att bostadsbristen är ett stort problem. Grupp 4 innefattar personer
som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar
eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboendeeller andrahandskontrakt hos privatperson. Det är en grupp med lågt
missbrukarantal vilket påvisar att det i flera fall inte är socialpolitiska åtgärder
som behövs utan fler bostäder. Vi har en prekär situation som t.ex. kan kräva
tillfälliga bostäder.
Med fler bostäder och att arbetet med ”bostad först” fortsätter kan detta
komma att minska hemlösheten i samtliga de fem situationer som
Socialstyrelsen har definierat. Kommunstyrelsen anser att det är ett måste för
Borås Stad att på flera plan arbeta med frågorna kring att minska hemlösheten.
Detta innebär förutom socialtjänstens arbete att arbetet med att få fram mer
bostäder måste intensifieras. Sociala omsorgnämndens kartläggning läggs till
handlingarna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april 2016
med en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få till tillfälliga
bostäder.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 595
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Svar på motion av Kerstin Hermansson och Alexander
Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
För Liberalerna

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna

Hans Gustavsson

För Moderata Samlingspartiet

Annette Carlson

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson och Alexander
Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling.
Kerstin Hermansson och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-19 inkommit med rubricerad motion. I
motionen föreslås att
- Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man
kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade
livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Väster, Miljö- och
konsumentnämnden, Tekniska nämnden och ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen med hänvisning till att Borås
Stad i samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med
kommande livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och ekonomi. Dessutom är
det enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen Kraven i upphandlingen skall formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås. Vidare anser
nämnden att höga krav ställs djurhållning och miljöskydd så att inte svenska
producenter missgynnas
Miljö- och konsumentnämnden anför att närproducerade livsmedel inte alltid
är det bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela
livscykeln och där är transporterna oftast bara en liten del av den totala
miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många gånger större än påverkan
från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara behandlade
med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar
”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade
att exempelvis en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara

bättre ur miljösynpunkt. Att handla närproducerade livsmedel kan däremot
stimulera att landsbygden hålls levande och landskapet öppet. För att
möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud kan
kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transportoch livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala
distributionscentraler.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera kraven så att man kan närma sig konsumenternas
förväntningar på livsmedel i de kommunala verksamheterna. Lagen om
offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav på såväl
livsmedelsäkerhet, djurskydd och miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har
utformat kriterier som kommer att användas i den offentliga upphandling som
företas av Borås. Dessa omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar
till beslutade EU-direktiv.
Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå
konsumenternas förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att
tillföra de upphandlingsresurser som krävs vid en eventuell ompaketering och
spjälkning av större upphandlingar till mindre, för att närma sig kraven.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara närproducerade och ekologiska. Ungdomsrådet anser att
man bör försöka att lyfta fram lokala, mindre producenter för att stötta det
lokala näringslivet samtidigt som man kan köpa in närproducerade livsmedel
Kommunstyrelsen anser att livsmedelsupphandlingarna ska syfta till att bra
råvaror upphandlas. Vad som är en bra råvara definieras av flera faktorer och
inte endast av om varan är svensk eller närproducerad. Kvalitetskraven är höga
i den pågående upphandlingen både vad gäller livsmedlen och djurhållningen.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva
lokalproducerade varor i upphandlingar utan det strider mot en av de
grundläggande principerna inom den europeiska gemenskapen – den fria
rörligheten av varor och tjänster. Man kan däremot för att göra det möjligt för
mindre närproducerande aktörer att lämna offert genom att dela upp
upphandlingen i mindre komponenter. Detta görs i den pågående
upphandlingen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar
(S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum till Borås
Stadsparksbad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att avslå motionen.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

E 14

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V); Ljusrum
till Borås Stadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det
är möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad
belysning). Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden
och Lokalförsörjningsnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till
motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och
ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i projekteringen.
Kommunstyrelsen vill här tillägga att etapp 2 är planerad fr.o.m. 2017 och ännu
ej beslutad av Kommunfullmäktige. Lokalförsörjningsnämnden ställer sig
också positiv till motionen men menar att det är verksamhetsägaren Fritidsoch folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall ingå i projektet.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser inte att ett publikt ljusrum i stadsparksbadet är
en kommunal angelägenhet och föreslår därför att avslå motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriskolan
Malmen om utebliven kompensation till fristående
skolor och förskolor 2007 – 2013
Kommunstyrelsens föreslås besluta
Att betala ut ersättning för åren 2010 och 2011
Att inte betala ut ersättning för 2007-2009 samt 2012-2013.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Borås Kristna Skola
Montessoriskolan Malmen

Svar till Borås Kristna Skola och Montessoriskolan
Malmen om utebliven kompensation till fristående
skolor och förskolor 2007 – 2013
Bakgrund

De uppgifter som finns i årsredovisningarna (siffrorna verifierade) innefattar
alla kostnader för skola och förskola, såväl för kommunens egen produktion
som betalningar till fristående skolor och andra externa ersättningar. Vissa
kostnader berör inte de fristående skolornas verksamheter som till exempel
skolskjutsar och flyktingmottagning. När dessa kostnader har rensats från
redovisningen så är avvikelserna betydligt mindre och dessa har som nedan
redovisas sedan förts över till kommande år.
Undantaget är 2010 och 2011. De åren råder särskilda omständigheter vilka
redovisas nedan.
Några kommentarer:

ÅR 2007
Av Borås Stads Årsredovisning 2007 framgår att kommundels”nämndernas
resultat skall överföras till kommande år. Negativa ackumulerade resultat skall
kompenseras genom att berörda nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger
positiva resultat”. Det innebär att nämndernas eventuella negativa resultat
avräknades tidigare positiva ackumulerade resultat eller att de fördes över till
kommande år. Några undantag har dock gjorts i praxis. För år 2007 gjordes ett
undantag inom barnomsorgen för kommundelsnämnden Sandhult som
kompenserades med 1 316 tkr för låg resurstilldelning till förskolan. En stor
inflyttning hade skett till nya bostadsområden i kommundelen.
Kommunstyrelsen gjorde en särskild prövning av nämndens budget med
anledning av att förskolans kostnader inte var finansierade. I övrigt fördes
nämndernas resultat för grundskolan och barnomsorgen över till kommande
år1.
ÅR 2008
1

s 68-69 i årsredovisningen.

Av Borås Stads Årsredovisning 2008 framgår att kommundels”nämndernas
resultat ska överföras till kommande år. Negativa ackumulerade resultat ska kompenseras
genom att berörda nämnder planerar verksamheten så att kommande år ger positiva
resultat”. Några undantag har dock gjorts i praxis. Även för år 2008 gjordes
detta och då inom äldreomsorgens område. Det innebär att nämndernas
negativa resultat avräknades tidigare positiva ackumulerade resultat eller fördes
över till kommande år. Exempel på detta är kommundelsnämnden Brämhult
som fick avräkna tidigare års ackumulerade positiva resultat, mot ett underskott
på - 3 310 tkr på grund av en kraftig ökning av antalet barn i förskolan. Av
årsredovisningen framgår också att kommundelsnämnderna Dalsjöfors och
Fristads negativa resultat, p g a underskott inom barnomsorgen, fördes över till
20092.
ÅR 2009
Av Borås Stads Årsredovisning 2009 framgår att principiellt gäller att nämndernas
resultat skall överföras till kommande år. Genom praxis har dock ett antal undantag
gjorts från fullständig tillämpning av principen. För år 2009 fick
kommundelsnämnden Brämhult kompensation med 1 794 tkr för de
kommungemensamma verksamheterna för skola och barnomsorg3.
ÅR 2010
Från den 1 januari 2010 infördes nya regler om kommuners bidrag till
fristående skolor, enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass.
Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutade den 30 november 2009 om
Ersättning till fristående skolor och enskild barnomsorg 2010. I skrivelsen till
fullmäktige framgår förändringarna i skollagen respektive skolförordningen och
principer för bidragsberäkning antogs.
2010 ändrades kommunens interna organisation som nämndes i bakgrunden.
Kommunens omorganisation skapade stora underskott i
kommundelsnämndernas verksamheter och för- och grundskola överskred sina
budgetar.
2011
År 2011 ersattes de tio kommundelsnämnderna av tre statsdelsnämnder. De
nya stadsdelsnämnderna fick inte överta några ackumulerade resultat från de
tidigare nämnderna. 2011 sågs som ett startår med begränsade möjligheter för
de nya nämnderna att ta ansvar för de underskott som 2011 års verksamhet
medförde. Kostnadsnivån var för hög för flera verksamheter vid ingången av
2011, vilket gav stora problem att anpassa verksamheten till det tilldelade
budgetutrymmet4. Stadsdelarna klarade inte att göra de anpassningar som
krävdes för budget i balans varför budgetarna överskreds för för- och
grundskola även detta år.
2

s 87-89 i årsredovisningen.
s 89-90 i årsredovisningen.
4
Borås Stads Årsredovisning 2011.
3

2012
Principen att nämndernas resultat skall överföras till kommande år gäller.
Negativa ackumulerade resultat skall kompenseras genom att berörda nämnder
planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat.
Grundskolans budget var på 874,4 mnkr. Utfallet 893,4 mnkr, vilket betyder
ett underskott på 19 mnkr. Orsakerna till underskottet var bl a:
• Skolskjutsar visade ett minusresultat på 5 mnkr5.
•

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) hade större verksamhetsvolym
än budget och redovisade därför ett underskott med 0,9 mnkr och ett
underskott på 1,8 mnkr för undervisning av nyanlända6.

•

Köp av externa platser/fristående skolor visade ett minusresultat på 6,9
mnkr7.

•

För stadsdelsnämnden Väster medförde Götaskolans nedläggning
kostnader på 1,4 mnkr för flytt och lokalanpassningar på Daltorpskolan
som inte var budgeterade8.

2013
Principen att nämndernas resultat skall överföras till kommande år gäller.
Negativa ackumulerade resultat skall kompenseras genom att berörda nämnder
planerar verksamheten så att kommande år ger positiva resultat.
Grundskolans budget var 914 mnkr. Utfallet blev 933,6 mnkr, vilket

5

Utredning skolkostnader i Borås Stad 2011-2015, daterad 2015-05-25, s 11.
Borås Stads Årsredovisning 2012 s 103 Underskott asylsökande barn - 1 246 tkr och – 512
tkr asylsökande barn på tillfällig flyktingförläggning.
7
Enligt Borås Stads redovisningssystem Agresso på konto 6639 Driftentreprenader för
externt köpta platser. Stadsdelnämnd Norr: - 2 427 tkr, Väster – 1 242 tkr och Öster – 3
239 tkr.
8
Stadsdelsnämnden Västers årsredovisning 2012.
6

betyder ett underskott på 19,6 mnkr. Orsakerna till underskottet var:
• Skolskjutsar visade ett minusresultat på 8,5 mnkr9.
• En kraftig ökning av nyanlända barn gjorde att alla stadsdelsnämnder
fick ökade kostnader för undervisning, totalt ca 4,8 mnkr högre utfall
än budget10. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) hade större
verksamhetsvolym än budget och redovisade därför ett underskott med
1,1 mnkr. Dessa underskott överfördes inte till 2014.
• Köp av externa platser/fristående skolor visade ett minusresultat på 3,2
mnkr11

Sammanfattning
Kommunstyrelsens bedömning är att för två av de år(2010 och 2011) som
Borås Kristna Skola och Montessoriskolan Malmen tillskrivit kommunen om
finns skäl för att Borås Stad ska utbetala kompensation. Konsekvensen blir att
samtliga fristående för- och grundskolor ska få del av kompensation och att
Stadskansliet får räkna fram de exakta siffrorna och utbetala.
Vad avser övriga år är Kommunstyrelsens mening obalanser överförts mellan
år samt att beloppen som skulle kunna komma ifråga är av sådan obetydlig
storlek att det inte är rimligt att kompensera för.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att betala ut ersättning för åren 2010 och 2011
Att inte betala ut ersättning för 2007-2009 samt 2012-2013
KOMMUNSTYRELSEN

9

Utredning skolkostnader i Borås Stad 2011-2015, daterad 2015-05-25, s 11
Borås Stads Årsredovisning 2013 s 107 Stadsdelnämnd Norr: - 659 tkr, Väster - 2 500 tkr
och Öster - 1 625 tkr.
11
Enligt Borås Stads redovisningssystem Agresso på konto 6639 Driftentreprenader för
externt köpta platser. Stadsdelnämnen Norr: - 1 497 tkr, Väster – 511 tkr och Öster – 1 149
tkr.
10

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 604

SP 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, del av
Hedagården 1:73, Fristad Parkstad
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Yttrande avges enligt bilaga.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Hans Gustavsson

SP 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Fristad, del av
Hedagården 1:73, Fristad Parkstad
På senare tid har ett flertal planbesked behandlat justeringar av nyantagna
detaljplaner. Att nyantagna detaljplaner måste ändras i närtid efter att de
antagits skapar en onödig administration och förslösad tid.
Kommunstyrelsen är av den meningen att Samhällsbyggnadsnämnden generellt
i sitt planarbete bör göra möjligheterna större och öka flexibiliteten inom
ramen för detaljplanerna. Plankartans detaljeringsnivå måste också ses över.
I övrigt ingen erinran.
KOMMUNSTYRELSEN

