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Tid och plats
13.00–21.23 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 97–133
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Morgan Hjalmarsson (L),
Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson
(MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V),
Lennart Andreasson (V), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Annette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP),
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard
(L), Anna Christensen (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa
Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne
Rapinoja (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Lotta Preijde (L), Malin Wickberg (M),
Alexis Mouschopanis (M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg
(MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S),
Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M), Björn
Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara
Andersson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg
(M), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben
Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Anna Svalander (L)
För Hans Gustavsson (KD)
För Patric Cerny (L)
För Hicham El-Horr (V)
För Birgitta Bergman (M)
För Sofia Andersson (V)
För Cecilia Andersson (C)
För Micael Svensson (S)
För David Hårsmar (C)
För Andreas Bäckman (SD)
För Philip Silfverklinga (SD)
För Mohamed Kossir (S)

- Anne-Marie Ekström (L)
- Karl-Gustav Drotz (KD)
- Andreas Cerny (L)
- Tommy Josefsson (V)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Pari Mahinpour (V)
- Alexander Andersson (C)
- Emina Beganovic (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Thor Öhrn (SD)
- Patrik Hållpås (SD)
- Leif Grahn (S)

Närvarande ersättare
Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M) Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén
(M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Bengt Wahlgren (L), Leif Johansson (S), Bengt
Bohlin (S), Therése Björklund (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S),
Abdullahi Warsame (S) och Jasem Hardan (V).
Christina Ramsälvs Waldenström (MP) anländer till sammanträdet kl 13.05.
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Andreas Bäckman (SD) anländer till sammanträdet kl 13.05 och intar sin plats inför
§ 101.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 13.10 och intar sin plats inför
behandlingen av § 101.
Sofia Andersson (V) anländer till sammanträdet kl 13.23 och intar sin plats inför
behandlingen av § 106.
Patric Cerny (L) anländer till sammanträdet kl 13.40 och intar sin plats inför
behandlingen av § 106.
Andreas Ekström (S) anländer till sammanträdet kl 14.05.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 15.10.
Hans Gustavsson (KD) anländer till sammanträdet kl 15.30 och intar sin plats under
behandlingen av årsredovisningen.
Per Carlsson (S) lämnar sammanträdet kl 16.20. Han ersätts av Marie Sandberg (S)
under behandlingen av årsredovisningen.
Amanda Wiktorsson (M) anländer till sammanträdet kl 17.45.
Mohammed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats under
behandlingen av årsredovisningen.
Eva Axell (S) lämnar sammanträdet kl 17.57.
Hamid Fard (L) lämnar sammanträdet kl 18.11. Han ersätts av Andreas Cerny (L)
under behandlingen av årsredovisningen.
Lars-Åke Johansson (S) lämnar sammanträdet kl 18.17. Han ersätts av Sören
Björklund (S) under behandlingen av årsredovisningen.
Alexis Mouschopanis (M) lämnar sammanträdet kl 18.17. Han ersätts av Amanda
Wiktorsson (M) under behandlingen av årsredovisningen.
Micael Svensson (S) anländer till sammanträdet kl 18.40 och intar sin plats inför
behandlingen av § 114.
Anna Klaar (S) lämnar sammanträdet kl 19.30. Hon ersätts av Emina Beganovic (S)
inför behandlingen av § 118.
Anna Kjellberg (MP) lämnar sammanträdet kl 19.38. Hon ersätts av Hanna Werner
(MP) inför behandlingen av § 121.
Pari Mahinpour (V) lämnar sammanträdet kl 21.00.
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Björn Bergqvist (M) lämnar sammanträdet kl 21.20. Han ersätts av Annacarin
Martinsson (M) inför behandlingen av § 133.
Lena Palmén (S) lämnar sammanträdet kl 21.20. Hon ersätts av Leif Johansson (S)
inför behandlingen av § 133.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 97
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Leila
Pekkala (S) med Ulrik Nilsson (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, tisdagen den 3 maj 2016 kl 16.00.

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".
§ 98
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-04-08

Motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet med lärarassistenter
på en av Borås Stads skolor!
Dnr 2016/KS0353 619

2016-04-27

Motion av Patric Cerny (L): Minnessten för veteraner.
Dnr 2016/KS0392 109

2016-04-27

Motion av Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L): Företagande för
nyanlända - en möjlighet redan under SFI.
Dnr 2016/KS0393 616

2016-04-27

Motion av Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt Eckerström (C) och
Alexander Andersson (C): Inrätta en landsbygdsutvecklare.
Dnr 2016/KS0394 023
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Till Kommunfullmäktige har inkommit följande ärende:
2016-04-27

Länsstyrelsens beslut 2016-04-26 om överklagande av Kommunfullmäktige i Borås kommun beslut den 28 januari 2016 om att
anta detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:25 m.fl i Borås kommun.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Dnr 2007/KS0212 214

§ 99
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har sex enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 100
2016/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Maj Steen (M), Fjärde Villagatan 41, 504 53 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.
Annette Carlson (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs som ledamot i Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
Matts Liljegren (S), Getholmsgatan 44D, 504 46 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i styrelsen för BoråsBorås TME AB.
§ 101
2016/KS0391 610
Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Lena Palmén (S) om
förstelärare
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 102
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Helene Sandberg (S)
om att erbjuda läxhjälp på Borås gymnasieskolor
Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
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§ 103
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Pirita Isegran (M) till Ida Legnemark (V); Finns
det planer på näridrottsplats i Rydboholm
Fritid- och Folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 104
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Lars-Åke Johansson
(S); Följer Borås Stad kollektivavtalen
Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 105
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Oliver Öberg (M) till Kent Hedberg (S) om
beredning av ärendet "Arbetsmaterial - utvecklingsmöjligheter för
Servicekontorets verksamhet"
Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter inledande
anföranden av revisorskollegiets ordförande Ingwer Kliche (S), förste revisorsgruppens ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra revisorsgruppens ordförande
Boris Prejde (M) om revisorsgruppernas granskning av verksamheten år 2015
debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med att Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M)
får tillfälle att yttra sig varefter ordet är fritt. Beslut fattas först efter det att hela
årsredovisningen har debatterats. Först behandlas ansvarsfrihet och därefter
behandlas fråga om godkännande av årsredovisning med de övriga yrkanden som
kan framkomma under debatten.
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige,
vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag
eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut om ansvarsfrihet, var
och en i vad honom/henne angick.
§ 106
2015/KS0373 007
Revisionsberättelser och redogörelse för 2015 års granskning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för år
2015. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.
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Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och
styrelsen för 2015 års förvaltning.
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.
§ 107

2016/KS0070 042,
2016/KS0230, 0231, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237, 0238, 0239, 0240,
0241, 0242, 0243, 0244, 0245
107

Årsredovisning 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separata bilagor)

Årets resultat blev 160 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor högre än
Kommunfullmäktiges antagna budget på 110 miljoner kronor. De främsta orsakerna
till att det blir en positiv avvikelse är återbetalda AFA-medel med 43 miljoner kronor
avseende år 2004 och realisationsvinster vid markförsäljningar med 49 miljoner
kronor. Inom resultatet har avsättning gjorts till statlig medfinansiering av Gång- och
cykelvägar i Frufällan och Sandhult med 4 miljoner kronor. Det tillfälliga statsbidraget för Flyktingsituationen har resultatförts med 1/13 enligt rekommendation
från RKR. För Borås del innebär det 6 miljoner kronor för år 2015.
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 2,9 (3,2)% vilket är en bidragande orsak
till underskottet på -75 (-64) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget. Främsta
orsakerna till nämndernas underskott kan relateras till godkända ianspråktaganden av
tidigare års överskott bl.a. Itplattformen och kostnadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett underskott på -23 miljoner
kronor medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar
netto till resultatet med 49 miljoner kronor.
Nettokostnaderna blev 32 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket är något sämre
än förra året. Bidragande orsaker till att nettokostnaderna blev lägre än budgeterat är
återbetalning av AFA-medel och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier som i externredovisningen omförs till investeringar. Andra orsaker är att
kommuns totala pensioner blev något lägre och den centrala bufferten behövde inte
användas fullt ut.
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit hög under året med ett negativt
budgetutfall på -75 miljoner kronor. Främsta orsaken står att finna inom äldreomsorgsverksamheten. Bedömningen är att det utöver detta inte finns några större
ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret 2016 förutom strukturproblemen inom äldreomsorgen.
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Avskrivningarna budgeterades till 202 miljoner kronor och blev 205 miljoner kronor
tack vare något högre investeringsnivå än beräknat. Avskrivningarna ökade med 15
(12) miljoner kronor motsvarande 7,8 (6,8) % jämfört med förra året.
Finansnettot budgeterades till +35 miljoner kronor och blev +30 miljoner kronor
p. g. a. lägre marknadsräntor. I finansnettot ingår en finansiell kostnad på 3 miljoner
kronor avseende det kommunala pensionsåtagandet. De långfristiga skulderna är i
likhet med föregående år 0 miljoner kronor. Realisationsvinster från markförsäljning
och tomträtter bidrar till resultatet med 49 miljoner kronor.
Skatte- och bidragsintäkterna blev sammantaget -23 miljoner kronor lägre än
Kommunfullmäktiges antagna budget. Av avvikelsen kan -8 miljoner kronor
förklaras med en något lägre skatteunderlagsutveckling under 2015 medan -8
miljoner kronor beror på att slutavräkningen av 2014 års skatter blev lite sämre än
förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 169 miljoner
kronor för 2015 vilket är 1 miljoner kronor lägre än budget. Intäkts- och kostnadsutjämningens utfall inklusive regleringsbidraget blev ca -18 miljoner kronor sämre än
budgeterat. En del av dessa underskott uppvägs av statsbidrag för höjt PO-pålägg för
ungdomar +8 miljoner kronor och det tillfälliga flyktingstatsbidraget med +6
miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-11, § 169
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 159 911 769 kronor ”öronmärks” ytterligare 4 000 000 kronor till ny
IT-plattform.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 66 456 000 kronor
överförs från tidigare år till 2016 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet
DRIFTREDOVISNING
För verksamhetsåret 2015 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på
600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2015 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät
AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås
AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna.
Mot beslutet i ärende E 1 reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson
(C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD), se
bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 169.
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Mot beslutet i ärende KU 1 a reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco
Güldenpfennig (KD), se bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 168.
Kommunfullmäktige
Ulf Olsson (S), Sara Andersson (S), Lena Palmén (S) och Malin Carlsson (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (L), Ulrik
Nilsson (M), Robin Nylén (M), Anne-Marie Ekström (L), Kerstin Hermansson (C),
Marie Fridén (M) och Björn Bergqvist (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.

Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas,
eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till reservationen och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå
reservationen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas, eftersom
utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt; 2. i) Det sista
uppdraget på sidan 43 (Åtgärdsplan bullerkartläggning) ska
förklaras avslutat då det ingår det löpande arbetet
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till reservationen och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå
reservationen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
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Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Det sista uppdraget på sidan 43 (Åtgärdsplan bullerkartläggning) ska förklaras avslutat då det
ingår det löpande arbetet.

Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt; 3. j) Det första
uppdraget på sidan 45 (Hållbarhetsbokslut)ska förklaras avslutat
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till reservationen och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå
reservationen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Det första uppdraget på sidan 45 (Hållbarhetsbokslut) ska förklaras avslutat

Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslut
accepteras ej 4. n) SDN Norr: a. Korttiden Fristad, första halvåret 2015 1 014 000 kronor
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till reservationen och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå
reservationen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen".
Omröstning, se voteringslista nr 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslut accepteras ej
SDN Norr: a. Korttiden Fristad, första halvåret 2015 1 014 000 kronor
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Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslut
accepteras ej 5. o) SDN Väster: b. Kompensation Byttorpsklint

600 000 kronor

Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till reservationen och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå
reservationen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen".
Omröstning, se voteringslista nr 5.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Följande av nämndernas begärda avskrivningar i bokslut accepteras ej
SDN Väster: b. Kompensation Byttorpsklint 600 000 kronor
Kommunfullmäktige beslutar:
Ur resultatet på 159 911 769 kronor ”öronmärks” ytterligare 4 000 000 kronor till ny ITplattform.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 64 842 000 kronor överförs från
tidigare år till 2016 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
För verksamhetsåret 2015 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på
600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2015 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås
TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB,
AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt
Inkubatorn i Borås AB läggs till handlingarna.
§ 108
2016/KS0266 020
Personalekonomisk redovisning för 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 73, sid B 825, separat bilaga)
Borås Stads Personalekonomiska redovisning är en sammanställd redovisning av
data från personalområdet. Den ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska
frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
Där finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt jämförelser med
andra kommuner.
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Personalekonomiska redovisningen har hitintills varit ett kvalificerat underlag som
ställts till nämnders och förvaltningars förfogande för fortsatta egna analyser,
åtgärder och strategiska beslut inom personalområdet t.ex. vid frågor som rör
personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald.
Kommunstyrelsens målsättning är utveckla Personalekonomiska redovisningen att
innehålla mer av analyser och uppföljning av resultat.
I samband med behandlingen av Personalekonomisk redovisning 2015 beslutade
Kommunfullmäktige på förslag av Kommunstyrelsen att uppmana nämnder och
styrelser att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisades. I årets
PEK redovisas en första avstämning av 2014 års utmaningar. En samlad uppföljning
av dessa utmaningar redovisas för Kommunfullmäktige under hösten 2016.
För att möta de utmaningar som Borås Stad står inför inom det personalpolitiska
området föreslås att nämnder och styrelser under 2016/2017 ägnar särskild uppmärksamhet åt några uppdrag.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 148
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers
analys, uppföljning och åtgärder.
Nämnder och styrelser ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande uppdrag under
2016/2017
- arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig
riktning på fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
- arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
- arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad
rekryteringsbas.
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp hur nämnder och styrelser ägnat
uppdragen särskild uppmärksamhet.
Kommunfullmäktige
Björn Bergqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning
och åtgärder.
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Nämnder och styrelser ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande uppdrag under 2016/2017
- arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig riktning på
fokusområden för en långtidsfrisk organisation.
- arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
- arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad rekryteringsbas.
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp hur nämnder och styrelser ägnat uppdragen särskild
uppmärksamhet.
§ 109
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata samlingspartiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 74, sid B 826)
Moderata samlingspartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 84
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 110
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 75, sid B 831)
Centerpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 83
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 111
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Sverigedemokraterna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 76, sid B 849)
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 82
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 112
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Vänsterpartiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 77, sid B 854)
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 81
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
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§ 113
2014/KS0741 759
Uppföljning av Program mot hemlöshet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 78, sid B 858)
Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22 augusti
2013. Av programmet framgår det att Sociala omsorgsnämnden årligen ska kartlägga
hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag
på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljningen
av Program mot hemlöshet. I uppföljningen beskrevs det arbete som skett under 2014
kopplat till programmets utvecklingsområden.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att återremittera ärendet till Stadskansliet.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 20 oktober 2015 att godkänna och översända komplettering med förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads
Program mot hemlöshet för 2014. I den komplettering som har gjorts föreslås åtgärder
för de utvecklingsområden som inte är genomförda.
Program mot hemlöshet gäller t o m 2015 och Sociala omsorgsnämnden kommer att
revidera programmet 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 132
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna 2014 års uppföljning av Program mot hemlöshet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna 2014 års uppföljning av Program mot hemlöshet.
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§ 114
2015/KS0648 739
Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 79, sid B 865)
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana
dem till trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och
tomma platser på vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”. Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta
fram ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga
berörda nämnder och styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår
ska omdanas. Intagningsstoppet gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som
ska omdanas.
Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB
Bostäder. Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till
trygghetsbostäder. Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med
hemtjänstinsatser.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 93
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas successivt till
trygghetsbostäder. Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på
möjligheterna till ett större och mer varierat trygghetsboende i området.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas successivt till trygghetsbostäder.
Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på
möjligheterna till ett större och mer varierat trygghetsboende i området.
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§ 115
2016/KS0122 130
Romsk inkludering
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 80, sid B 876)
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice, insatser för
nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.
Arbetslivsnämnden föreslår nu i skrivelse till Kommunfullmäktige att man ges
uppdraget att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den
av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.
Kommunstyrelsen anser att uppdraget att arbeta med romsk inkludering i Borås Stad
och att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå ligger inom ramen för det
nuvarande uppdraget som Arbetslivsnämnden har.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 92
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för
Arbetslivsnämndens nuvarande uppdrag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för Arbetslivsnämndens
nuvarande uppdrag.
§ 116
2015/KS0357 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 december 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 81, sid B 878)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
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Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara
identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare
rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO
och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 124
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 117
2015/KS0796 206
Internhyra - förslag till ett nytt system
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 82, sid B 887)
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörjningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa
använder, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna
framgår av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget.
Yttrandet biläggs. Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a.
att det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras.
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som
bedrivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp
indelas i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen
föreslår att styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och
nivåtillhörighet inför starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande
beslut fattas av Lokalförsörjningsnämnden.
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för
skollokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken.
Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för
lokalerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostnader.
Det är viktigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva
kostnadsberäkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för
avskrivningar och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa
principer inom Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka
hyresnivåerna. En annan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta
förslag, är själva lokalplaneringsprocessen inklusive investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 97
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressystemet på de principer som redogörs för i
Kommunstyrelsens framställning.
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Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket,
att avgöra vilka lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på
lokalens självkostnad, samt att inför starten av det nya systemet besluta om
fördelningen av lokalerna på grupper inklusive nivåtillhörighet inom respektive
grupp.
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut
om en lokals grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden
och verksamhetsnämnderna för lokalkostnader samt besluta om regler och
tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
Kommunfullmäktige
Björn Bergqvist (M), Lena Palmén (S), Annette Carlson (M) och Robin Nylén (M)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressystemet på de principer som redogörs för i
Kommunstyrelsens framställning.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra
vilka lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad,
samt att inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper
inklusive nivåtillhörighet inom respektive grupp.
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD) och
Sara Degerman-Carlsson (KD).
§ 118
2015/KS0646 291
Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, Kattugglan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 83, sid B 898)
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Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 februari 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, Kattugglan 1. Investeringsutgiften för ombyggnationen beräknas till
33 651 000 kronor enligt det anbud som kommit, vilket är 3 661 000 kronor mer än
vad som är budgeterat för projektet i investeringsbudgeten.
Efter dialog mellan Lokalförsörjning- och Utbildningsförvaltningen avvaktar
verksamheten med beslut om att lämna de paviljonger som beskrivs i
anslagsframställan. Bäckängsgymnasiet är idag trångbott och elevunderlaget för
höstterminen blir avgörande för om paviljongerna kan lämnas eller ej.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 103
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kr för om- och tillbyggnad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, Kattugglan.
Kommunfullmäktige
Andreas Cerny (L) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kronor för om- och tillbyggnad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, Kattugglan.
§ 119
2016/KS0081 024
Arvodering av uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen
Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 84, sid B 913)
Fråga har uppkommit om arvodering av ordförandeuppdraget i rubricerad styrelse.
Enligt stiftelsens stadgar (senast ändrade av Kommunfullmäktige den 20 september
2012) utser Kommunstyrelsen två ledamöter i styrelsen varav en ordförande. Vidare
ska Kommunstyrelsen utse två ersättare i styrelsen.
Frågan har behandlats av Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation som har
föreslagit att uppdraget skall arvoderas på liknande sätt som övriga ordförandeuppdrag som finns upptagna i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda” samt att årsarvode skall utbetalas av Kommunstyrelsen med 0,4
GN (21.469 kr).
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Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 119
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4 GN.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4 GN.
§ 120
2009/KS0588 107
Svar på motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som
inte används
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 85, sid B 916)
Leila Pekkala (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-09-16 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads bostadsbolag ska undersöka om det finns
lämpliga hyreshus att bygga om enligt så kallad passivhusteknik för att därmed spara
energi. Uppvärmningen av bostäder har en betydande miljöpåverkan, och att minska
energianvändningen är det bästa alternativet för miljön enligt motionären. Motionären nämner ett projekt i Alingsås som exempel på energibesparing, där hyresbostäder byggts om med passivhusteknik.
Motionen har varit remitterad till stadens bostadsbolag. Svar har inkommit från AB
Bostäder i Borås, Viskaforshem AB och Fristadbostäder AB.
Som såväl motionären som remissyttrandena framhåller tycker Kommunstyrelsen att
det är mycket viktigt att arbeta för en minskad energianvändning framöver. Kommunstyrelsen förutsätter att bolagen arbetar aktivt med att minska sin energianvändning, och finner att bolagen själva under affärsmässiga principer får besluta
och prioritera sina resurser utifrån bedömda behov.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 156
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Kommunfullmäktige
Leila Pekkala (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

§ 121
2009/KS0748 173
Svar på motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i äldreboenden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 86, sid B 927 )
William Petzäll (SD) )har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november
2009 lämnat en motion om sprinklers i äldreboenden.
Motionen har remitterats till Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen konstaterar att huvuddelen av de befintliga vård- och omsorgsboendena för äldre har sprinklers. Det finns således en klar inriktning att åtgärda de
brister som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsens uppfattning är att Lokalförsörjningsnämnden skall fortsätta att arbeta i denna riktning. Besluten om genomförandet är uppgift för Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 161
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden skall arbeta utifrån principen att befintliga vård- och
omsorgsboenden för äldre förses med sprinklers i boendeutrymmena.
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden skall arbeta utifrån principen att befintliga vård- och
omsorgsboenden för äldre förses med sprinklers i boendeutrymmena.
Motionen förklaras besvarad.
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§ 122
2012/KS0600 005
Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden
för en mer innehållsrik vardag
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 87, sid B 932)
Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2012
lämnat en motion om internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser
Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till den nya Vård- och
äldrenämnden, som ju kommer att bli ansvarig för äldreboendena. Kommunstyrelsen
bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för det ansvar,
som den nya nämnden kommer att ha som huvudman för äldreboendena. Ärendet
behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige. Som en förutsättning för
detta gäller dock den vanliga begränsningen att kostnaderna skall hållas inom ramen
för de totala driftanslag som nämnden disponerar.
I ett ärende av detta slag skall samråd ske med pensionärsråd. Det blir en uppgift för
Vård-och äldrenämnden att beakta detta utifrån de samrådsformer som kommer att
gälla för den nya organisationen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 158
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för
handläggning.
Motionen förklaras besvarad.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra
kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.

B 181

Kommunfullmäktiges protokoll | 28 april 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-04-28

24 (35)

Kommunfullmäktige
Patric Cerny (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionärernas förslag överlämnas till Vård- och äldrenämnden för handläggning.
Vård- och äldrenämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra kvartalet 2017
med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad.
§ 123
2011/KS0585 821
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M); Ett
säkert och tryggt Borås även för våra barn och ungdomar!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 88, sid B 945)
Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M) har till Kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 augusti 2011 lämnat en motion om konstgräs på skolgårdar.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 mars 2012 avstyrkt motionen.
Det konkreta förslaget i motionen är att berörda nämnder skall få i uppdrag at utreda
möjligheterna att anlägga ytor med konstgräs på skolgårdar. Det är Lokalförsörjningsnämnden som har ett förstahandsansvar för utformning av skolgårdarna. Detta
bör givetvis utföras i nära samarbete med den nämnd som ansvara för verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att Lokalförsörjningsnämnden ska arbeta i den riktning som
framgår av motionen. Detta bör ingå som ett naturligt led i planeringen av arbeten på
skolgårdarna. Nämnden bör dels inventera var det kan vara lämpligt att använda
konstgräs på de befintliga skolgårdarna och dels i samband med nyinvesteringar och
markarbeten i övrigt bedöma möjligheten att använda konstgräs.
Värt att notera är att i samband med att Fritid- och folkhälsoförvaltningen bytt
konstgräs på fotbollsplaner har det utbytta konstgräset använts till mindre planer på
15 olika skolenheter.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 154
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att intentionerna i motionen beaktas i det
löpande arbetet med skolgårdarna.
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Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ansvariga nämnder får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ytor med konstgräs på
skolgårdar i Borås.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att intentionerna i motionen beaktas i det löpande arbetet
med skolgårdarna.
§ 124
2006/KS0558 821
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv)om iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 89, sid B 949)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 augusti
2006 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad utreder
möjligheten att iordningställa en beachvolleyplan i Stadsparken. Motionären menar
att vår vackra Stadspark skulle kunna utvecklas ännu mer i syfte att få en så levande
park som möjligt dels av brottsförebyggande skäl men även av hälsofrämjande skäl.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen har tagit del och av nämndernas synpunkter och kommer att
beakta dessa i den pågående utredningen om stadsparkens framtida utformning.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 159
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
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§ 125
2012/KS0772 827
Svar på motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar med
profilinriktning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 90, sid B 954)
Anna Christensen (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2012 lämnat en motion om fritidsgårdar med profilinriktning.
Motionen har remitterats till de tre stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att stadsdelsnämnderna har olika uppfattning. Detta
medför att frågan behöver belysas ytterligare och är en orsak till att motionen inte
besvarades omgående.
I ett skede när stadsdelsnämnderna håller på att avvecklas förefaller det inte lämpligt
att arbeta vidare för att försöka uppnå en gemensam ståndpunkt. Istället anser Kommunstyrelsen att det är lämpligt att frågan överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden, som ju kommer att bli ansvarig för fritidsgårdarena fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen bedömer att avgörandet av de berörda frågorna ligger inom ramen för
det ansvar, som denna nämnd kommer att ha som huvudman för fritidsgårdarna.
Ärendet behöver alltså inte återkomma till Kommunfullmäktige.
I ett ärende av detta slag skall även fortsättningsvis samråd ske med det som nu är
Ungdomsrådet. Det blir en uppgift för Fritids- och folkhälsonämnden att beakta
detta utifrån de samrådsformer som kommer att gälla för den nya organisationen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 160
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för
handläggning.
Motionen förklaras besvarad.
Fritids- och folkhälsonämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra
kvartalet 2017 med en uppföljning av arbetet.
Kommunfullmäktige
Anna Christensen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionärernas förslag överlämnas till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning.
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Fritids- och folkhälsonämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen senast andra kvartalet
2017 med en uppföljning av arbetet.
Motionen förklaras besvarad.
§ 126
2012/KS0472 714
Svar på motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 91, sid B 965 )
Annette Carlson (M) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012
lämnat en motion om en barnomsorg för alla. I motionen föreslås: Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med flexibla öppettider samt kostnader för detta Stadsdelsnämnderna skall
erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om behov och efterfrågan
finns
Samtliga stadsdelsnämnder har i princip tillstyrkt den verksamhetsinriktning som
föreslås i motionen.
Under den tid som förflutit sedan motionen skrevs har utbudet av natt- och
helgöppna förskolor i Borås ökat så att nu finns en förskola i varje stadsdel med
detta utbud. Motionärens syfte är således tillgodosett.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 99
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 127
2013/KS0629 139
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP);
Kulturkompetens.nu
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 92, sid B 972)
Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas
över kompetenser och erfarenheter.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsförvaltningen.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av en samlad
kompetensbank från personer som är nyanlända men också invånare som är
utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands. Kommunstyrelsen
anser att uppdraget med en frivillig databas enligt ovan skall hanteras av Arbetslivsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 134
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en frivillig
databas över kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända men
också invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en frivillig databas över
kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända men också invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands.
§ 128
2014/KS0461 291
Svar på motion av Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och
Annette Carlson (M): Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 93, sid B 974)
Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlsson (M) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 lämnat en motion med rubriken
”Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan”.
Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr har yttrat sig över motionen.
Efter att nämnderna yttrat sig över motionen har en anpassning gjorts av matsalens
lokaler med avsikt att avhjälpa akuta behov. Dessutom gavs i budgeten för 2015 ett
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uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie av en utbyggnad av
Engelbrektskolan. Som en särskild bakgrund till uppdraget angavs i budgettexten att
skolans matsal inte täcker det behov som finns. Lokalförsörjningsförvaltningen
arbetar nu med uppdraget.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en ”utredning om
skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram”.
Stadsdelsnämnden Norr biträder Kommunstyreslen i arbete med detta uppdrag.
Det pågår således utredningar som berör användning och utformning av
Engelbrektskolan. När dessa är klara kan konkreta beslut om behovet av arbeten i
skolan tas. Motionens intentioner är härigenom i praktiken tillgodosedda.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 100
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 129
2015/KS0610 020
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Pröva sex-timmars arbetsdag
för högre kvalitet i äldreomsorgen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 94, sid B 982)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september
2015 lämnat motion om att pröva sex-timmars arbetsdag för högre kvalitet i
äldreomsorgen.
I motionen föreslås att försök med sex-timmars arbetsdag genomförs i enlighet med
motionens intentioner.
Borås Stad har under de senaste åren gjort flera insatser för att stärka rollen som
attraktiv arbetsgivare.
Ett exempel är projektet ”Heltid för alla” som innebar att alla tillsvidareanställda från
1 augusti 2014 har rätt till heltidsanställning. Resultatet av projektet blev att 95,7
procent av de tillsvidareanställda hade ett anställningsavtal på heltid. Flest deltider
fanns inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Heltid för alla skulle också
bidra att nå andra politiska mål som ökad jämställdhet, hälsosam organisation, säkra
framtida personalförsörjning, ökad kontinuitet för brukarna, minskat antal timavlönade, minskad sjukfrånvaro.
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Det pågår också ett arbete med att avskaffa av delade turer inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet. Det innebär att långa arbetspass med uppehåll mitt i, s.k.
delade turer, på sikt ska försvinna. Arbetet med att avskaffa delade turer är ännu inte
avslutat utan kräver fortsatta insatser.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 121
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot besluter reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla
motionen.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V), Fredrich Legnemark (V), Mosa Roshanghias (MP), Lennart
Andreasson (V) och Hanna Bernholdsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Ulf Olsson (S), Morgan Hjalmarsson (L), Björn Qvarnström (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Annette Carlson (M) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till motionen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt motionen".
Omröstning, se voteringslista nr 6.
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Lennart
Andreasson (V), Kjell Hjalmarsson (MP), Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson
(V), Mosa Roshangias (MP), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Hanna Werner
(MP) och Hanna Bernholdsson (MP).
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§ 130
2015/KS0808 028
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Cykel som 25-årsgåva – bra för
klimatet och för folkhälsan!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 95, sid B 986)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2015
lämnat motion om cykel som 25-årsgåva.
I motionen föreslås att de valmöjligheter som finns vid gratifikation av personer som
varit anställda i Borås Stad i 25 år utökas med en cykel av motsvarande värde som
övriga gåvor.
Representationskommittén har i yttrande tillstyrkt motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 118
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och
kommunala förtroendevalda 8 § (första stycket) ges följande lydelse:
-

Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk,
medalj och guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller
cykel enligt skatteverkets rekommendationer och reglemente

-

Motionen bifalls

Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) och Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda 8 § (första stycket) ges följande lydelse:
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och
guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller cykel enligt skatteverkets
rekommendationer och reglemente
Motionen bifalls
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§ 131
2014/KS0796 102
Svar på motion av Johan Österlund (SD) och Björn Qvarnström (SD);
minska antalet fullmäktigeledamöter
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 96, sid B 989)
Johan Österlund (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 november 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ordinarie
ledamöter i Borås Kommunfullmäktige från dagens 73 till 61 st samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga åtgärder som bör vidtas till följd av ett
minska fullmäktige.
Kommunstyrelsen instämmer inte i bedömningen att digitaliseringen har medfört ett
minskat behov av ”fysisk närhet” mellan väljare och förtroendevalda. De stora
landvinningarna med digitaliseringen torde ligga i att kontakten mellan medborgarna
och myndighet/förvaltning kan göras smidigare. Digitaliseringen har däremot skapat
förutsättningar för nya och förändrade möjligheter till kontakt och utbyte vilket är
positivt.
Kommunstyrelsen ser inte något bärande skäl att direkt föreslå en minskning av
antalet fullmäktigeledamöter i Borås från dagens 73 st.
Slutligt ställningstagande till antalet ledamöter nästa mandatperiod bör hänskjutas till
de partiöverläggningar som sker inför varje ny mandatperiod.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-21, § 117
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunfullstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till motionen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt motionen".
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Omröstning, se voteringslista nr 7.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Tony Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Patrik Hållpås (SD).
§ 132
2012/KS0335 370
Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för
industriell symbios i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 97, sid B 992)
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Energi och
Miljö AB undersöker tillsammans med andra berörda aktörer och förvaltningar
förutsättningen för industriell symbios och realistiska tillämpningar tillsammans med
näringslivet och adekvata organisationer. Industriell symbios handlar om att koppla
samman olika energi- och materialflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett effektivt sätt, exempelvis att ta tillvara och
nyttiggöra ett överskott av energi eller en restprodukt.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB.
Kommunstyrelsen biträder svaret från Borås Energi och Miljö AB. Det är viktigt att
verka för en industriell symbios och att ta vara på stadens energi- och materialströmmar och omvandla dem till nyttigheter. Borås Energi och Miljö AB har detta
uppdrag redan idag genom befintliga ägardirektiv.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 157
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
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§ 133
2011/KS0612 050
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas effektivt - inför utmaningsrätt!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 98, sid B 995)
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att så kallad utmaningsrätt införs i Borås stad. Konceptet innebär
att anställda och entreprenörer kan utmana kommunala verksamheter, vilket i sin tur,
om utmaningen uppfyller de krav kommunen utformat, föranleder upphandling av
den utmanade verksamheten. Motionären menar att syftet med förfarandet är att hela
tiden bedriva ett arbete som värnar om verksamhetsutveckling, effektivitet och att
boråsarna skall få bästa möjliga kvalité på sina tjänster.
I budget 2015 står att läsa om ett uppdrag vars syfte är att införa utmaningsrätt. I ett
annat uppdrag i samma budget återfinns direktiv på att utreda huruvida café- och
restaurangverksamhet mer lämpligt kan bedrivas på entreprenad. Dessa två uppdrag
hanteras tillsammans i Kommunstyrelsens arbete om att införa utmaningsrätt
gällande Borås stads café- och restaurangverksamheter.
Förslag på regelverk till detta förfarande presenteras till Kommunstyrelsen innan juni
månad.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-04, § 155
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 3 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) och Kerstin Hermansson (C)
yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen".
Omröstning, se voteringslista nr 8.
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 12:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Anne-Marie Ekström (L), Morgan Hjalmarsson (L), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Falco Güldenpfennig
(KD), Kerstin Hermansson (C), Andreas Cerny (L), Sara Degerman-Carlsson (KD),
Cecilia Andersson (C), Lotta Prejde (L) och Mattias Danielsson (C).
Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.35

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 maj 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 98 Anmälningsärenden
”2016-04-08
Motion
Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads
skolor!
Många yrkesgrupper inom välfärden upplever att arbetsuppgifter som inte är
förknippade med deras huvudsakliga uppdrag stjäl tid. Det kan till exempel handla
om lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. De administrativa uppgifterna har
inom många yrken blivit fler och mer omfattande samtidigt som de enklare
arbetsuppgifterna har lagts över till mer kvalificerad personal. Vi kan kalla det en
akademisering av välfärden, där även högt kvalificerade ska utföra enklare
arbetsuppgifter.
Ett exempel kan hämtas från skolans värld. För några år sedan genomförde Borås
Stad en arbetstidskartläggning. Resultatet visade vad arbetstiden för lärare användes
till. I snitt användes cirka två timmar i veckan på olika typer av vaktverksamhet typ
rastvakt, matvakt, bussvakt med mera.
Med cirka 2 000 lärare i Borås blir det 4 000 timmar i veckan, alltså 16 000 timmar i
månaden till vaktverksamhet! Det motsvarar cirka 100 heltidstjänster. Behövs det
en akademisk examen till detta arbete? Hade istället dessa 100 tjänster arbetat med
elevernas kunskapsinlärning skulle elevernas resultat med all säkerhet varit högre.
Akademiseringen av välfärden har slagit ut dem utan akademisk examen och
inneburit merkostnader för utförandet av tjänster inom till exempel sjukvården.
Det är skadligt, inte bara för välfärden, utan också för Sverige. Samtidigt som vi har
mängder med enklare uppgifter som behöver utföras inom välfärden ställer vi så
höga krav på dem som ska arbeta där att de inte kan få jobbet. De som drabbas av
detta är de som står utan akademisk examen, och kanske främst invandrare som
inte helt och fullt behärskar svenska och ungdomar utan studie- eller
arbetslivserfarenhet.
För Liberalerna är det självklart att ta tillvara alla människors kompetens, även när
det gäller att utföra enklare arbetsuppgifter. Liberalerna föreslår därför att Borås
Stad ska inrätta en försöksverksamhet på en av kommunens skolor. Där ska
lärarassistenter, eller vilket namn som tjänsten nu kan benämnas som, vara lärarna
behjälpliga med enklare arbetsuppgifter. Tanken är att lärarna avlastas och kan
fokusera mer på undervisningen vilket ger bättre resultat för eleverna.
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Försöksverksamhetens närmare utformning får utredas, men syftet är att samtidigt
som lärarna avlastas skapas viktiga arbetstillfällen för dem som vill arbeta i skolan
men inte har en akademisk examen. Efter en tid får verksamheten utvärderas, bland
annat inom faktorerna kunskapsresultat, arbetsmiljö för lärarna och social miljö på
skolan.
Mot bakgrund av ovan föreslår Liberalerna Kommunfullmäktige beslut
Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden uppdras inrätta en försöksverksamhet
med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor.
För Liberalerna
Lotta Preijde”
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Bilaga till § 98 Anmälningsärenden
”Kommunfullmäktige

2016-04-27

MOTION
Minnessten för veteraner
Sveriges engagemang i FN är världskänt och uppskattat. Vårt FN engagemang är
väl förankrat, långsiktigt och accepterat i hela vårt samhälle. Sverige har, med några
få undantag, svarat upp på ett eller annat sätt till FN när de vädjat om bistånd i
olika former. 1956 skickade Sverige sina första medborgare inom ramen för FN att
bidra till fred, frihet och stabilitet. Den gången var platsen Suez, Gaza och Sinai.
Då, precis som vid alla gånger sedan dess har de svenska medborgare som åkt
riskerat sina liv för andra. De har satt okända människors välmående före sitt eget.
En insats väl värd att uppmärksamma. Totalt är det idag ca 100 000 svenskar som
åkt och kommit tillbaka, och de är dessa vi idag benämner veteraner. 100 000 som i
stort och smått gjort världen lite bättre. Huvuddelen av dessa 100 000 har varit
soldater men också sjuksköterskor, läkare, poliser, brandmän, lastbilschaufförer,
valövervakare m.fl.
Tyvärr så kommer inte alla som åker, hem igen. Idag är det ca 100 svenskar som
omkommit på sin tjänstgöring utomlands. Precis som alla andra som åker, åkte
dessa 100 för att bidra till en bättre värld - inte för dem själva utan för någon
annan. Priset för deras insats blev tyvärr deras eget liv. De mest uppmärksammade
fallen är naturligtvis Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. Uppmärksammad
eller ej så är varje svensk som omkommer på sin tjänst utomlands en tragedi. En
tragedi för den avlidne som inte får leva resten av sitt liv. En tragedi för familj, 4
vänner och arbetskamrater. En tragedi för samhället som mist en god
samhällsmedborgare. En medborgare som stod upp för det vi idag tar alldeles för
självklart – att leva i fred och frihet.
Ingenting vi gör kan göra något ogjort. Men vi kan göra något så det blir gjort. Och
något vi kan göra är att se till att hedra de män och kvinnor som gjorde något. Vi
kan göra något för de som finns kvar. Man brukar säga att det historien lär oss, är att vi
inte lär oss av historien. Låt oss inte göra det. Låt oss minnas alla veteraner som gjort
något. Låt deras historia leva, låt deras historia lära oss.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
en minnessten reses för att hedra våra veteraner och att platsen för minnesstenen ligger centralt
minnesstenen invigs på veterandagen senast den 29/5 2018.
För Liberalerna
Patric Cerny (L)
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Bilaga till § 98 Anmälningsärenden
”Kommunfullmäktige

2016-04-27

MOTION
Företagande för nyanlända – en möjlighet redan under SFI
Under den senaste tiden har Borås tagit emot många nya svenskar och vi är glada
över att få välkomna dem hit till vår stad. Många är de människoöden som har lett
fram till att en liten, liten del av alla de människor som har varit, och fortfarande är,
på flykt från krig och konflikt har kommit just till Borås. Med detta mottagande
följer också ett åtagande, nämligen att integrera människor i det svenska samhället.
Som liberaler är vi fast beslutna om att lyckas med integrationen och vi vet att det
krävs en mängd varierade insatser för att göra det.
De faktorer som påverkar integrationen är flera, till de främsta hör utbildning och
arbete. Att arbeta och därmed kunna försörja sig själv och sin familj är en drivkraft
som vi alla delar. Vi vill att det ska vara enkelt att starta företag i Borås Stad, men
språket och regelverket är i särklass de två största hindren för nyanlända att etablera
sig inom näringslivet. En ambition från Borås Stads sida bör vara att hjälpa
nyanlända att överkomma dessa hinder.
Statistik från Statistiska centralbyrån gör gällande att omkring tio procent av alla
sysselsatta är företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes
födda. Fram till år 2013 var dock företagande en vanligare sysselsättning bland
utrikes födda än inrikes födda. Det är också vanligare att utrikes födda kvinnor
arbetar i egna, eller en familjemedlems, företag än det är bland inrikes födda
kvinnor.
Liberalerna föreslår att Borås Stad ska erbjuda en kurs i hur man startar eget
företag i Sverige för de elever som studerar på SFI. Varje deltagare kan efter
avslutad utbildning ges möjlighet att starta ett företag som blir långsiktigt hållbart.
Lämpligt vore att utbildningen innehåller delar såsom svenska språkkunskaper med
inriktning mot ”företagarspråk”, kunskaper om regelverk på arbetsmarknaden,
skatter, affärsplaner, organisation, marknadsstrategi och liknande. Fokus ska läggas
6
på att hjälpa de studerande att bygga upp nätverk med myndigheter och
organisationer, exempelvis Almi, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Skatteverket
med flera.
Vi är övertygade om att det är nu Borås Stad har möjlighet att lägga grunden för
framtida företagsetableringar och framtida affärer. Det ska vara enkelt att starta
företag i Borås!
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
uppdra åt Utbildningsnämnden att utreda formerna för och därefter erbjuda en kurs i hur man
startar eget företag i Sverige för de elever som studerar på SFI i enlighet med motionens
intentioner.
För Liberalerna
Andreas Cerny (L)
Hamid Fard (L)”
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Bilaga till § 98 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-04-28

Kommunfullmäktige
Inrätta en Landsbygdsutvecklare!
Centerpartiet vill inrätta en landsbygdsutvecklare för att stärka landsbygdens
utveckling i Borås. Vi ser att det stora engagemang som finns på den landsbygd
som omger Borås ger stor utveckling av bygden. Ett sätt att göra utvecklingen än
starkare är att sammanföra civilsamhällets och näringslivets resurser med
kommunens. En utvecklare kan göra just det och se till att såväl landsbygden som
kommunen får maximalt ut av de olika resurser som finns att tillgå.
På landsbygden saknas ofta den kommunala service som är självklar för den som
bor i staden. Detsamma gäller de kommersiella bitarna, där staden har ett annat
utbud än de mindre orterna och landsbygden. Men vad gäller föreningar och ideellt
engagemang är vi i Centerpartiet övertygade om att landsbygden och de mindre
orterna har ett större engagemang än staden. Vi ser att mycket av den utveckling
som sker på landsbygden sker genom föreningar och genom näringslivet. Vi tror att
bygden genom små resurser skulle kunna få en stor utväxling på det arbete som
redan sker genom att kunna samordna resurser och engagemang med de olika
möjligheter som finns inom den kommunala verksamheten.
I Borås finns idag mycket goda exempel på hur landsbygdens utveckling kan
stärkas genom samverkan med kommunen. Ett exempel är ortsrådet i Dalsjöfors,
där de lokala krafterna går samman och driver utveckling och där det sker genom
samverkan med kommunen. När stadsdelsnämnderna nu avskaffas är det också
viktigt att det finns andra sätt att tillvarata det lokala engagemanget när kommunen
inte lägre är geografiskt organiserad.
I Borås Stads vision 2025 framgår:
”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande.
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva
tätorter och en levande landsbygd.”
En landsbygdsutvecklare skulle bland annat kunna arbeta med:
• Driva utvecklingsprocesser i landsbygdsfrågor inom Borås Stad
• Samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör utveckling av landsbygden
• Arbeta med processer som kan leda fram till EU-projektansökningar och som
gynnar utveckling av kommunens landsbygd
• Stärka och utveckla mötesplatser, till exempel ortsråden, för att stötta de aktuella
målgrupperna
(byalag, företag, föreningar, medborgare)

B 198

Kommunfullmäktiges protokoll | 28 april 2016

En landsbygdsutvecklare bör enligt vår mening placeras på Stadskansliet, varifrån
det finns förutsättningar att ha en samlad bild över kommunens verksamheter och
resurser.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppdras inrätta en Landsbygdsutvecklare.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström
Alexander Andersson”
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Bilaga till § 99 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” ENKEL FRÅGA
2016-04-27
Enkel fråga till Lena Palmén (S) angående förstelärare
Sveriges Radio Sjuhärad rapporterade den 3 mars att reformen med förstelärare i
Borås inte fått de effekter som eftersträvats. Borås Stad har gjort vissa val som gör
att reformen inte fungerar som det var tänkt.
Bland annat har förstelärarna fått visstidsanställningar och inte givits
förutsättningar för utvecklingsarbete i form av nedsättning från ordinarie tjänst.
I ett dokument fastställt av Kommungemensamt LSG (Lokala samverkansgrupper)
2016-03-18 framgår att 10 förstelärartjänster är vakanta. Det framgår också att
Borås Stad inte utnyttjar samtliga beviljade förstelärartjänster under nästa läsår,
trots att det finns statsbidrag för dem.
Moderaterna är positiva till att det går att göra karriär inom läraryrket och vi månar
om att systemet med förstelärare ska fungera bra. Det är ett första steg för att öka
lärarnas lön och status, vilket på sikt kommer att förstärka elevernas resultat.
Beaktat svårigheterna att rekrytera lärare är den än mer angeläget att de incitament
som finns och som uppmuntrar människor att bli lärare fungerar bra.
Mot bakgrund av ovan har jag följande frågor till Lena Palmen (S)
Har alla förstelärare givits rätt förutsättningar för att utföra de uppgifter som det förväntas av en
förstelärare?
Varför ges förstelärarna inte fasta anställningar?
Hur ser kommunalrådet på att 10 tjänster är vakanta och att Borås Stad inte utnyttjar alla
beviljade förstelärartjänster
under nästa läsår?
Vilka åtgärder kommer vidtas för att förbättra effekterna av förstelärarreformen i Borås?
Anna Christensen (M)”
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Bilaga till § 99 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” Enkel fråga
Annette Carlson
Kommunfullmäktige

2016-04-28

Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S) om
att erbjuda läxhjälp på Borås gymnasieskolor
Varje elev har rätt att ges tillgång till stöd och stimulans för att utvecklas så väl som
möjligt. För att möta varje elevs behov krävs det därför en flexibel och
tillmötesgående skola. Elever kan ha svårt att göra läxor p.g.a. att föräldrar har svårt
att stödja sina barn då de själva inte har tillräckliga kunskaper. Det är inte bara på
grundskolan som elever utmanas av olika läxuppgifter och förberedelser inför prov.
Detta ställs även elever på gymnasieskolan inför. Då krävs det att Borås skolar har
möjlighet att sätta in ytterligare åtgärder för att eleverna ska kunna nå målen samt
höja resultaten.
I Moderaternas handlingsprogram inför valet 2014 föreslog vi att erbjuda just
läxhjälp för de elever som behöver det. Läxhjälp borde inte vara en ekonomisk
fråga, utan en rättighet för alla som behöver den. Därför vill vi fråga
Utbildningsnämndens ordförande hur hon ställer sig till läxhjälp på gymnasiet.
Frågorna till Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S) blir därför
följande:
Erbjuder alla Borås gymnasieskolor läxhjälp idag? Om inte…
Är du beredd att arbeta för att läxhjälp ska erbjudas på alla Borås gymnasieskolor? Om ja…
Vilka åtgärder kommer du i så fall att vidta?”
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Bilaga till § 99 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga
Pirita Isegran
Kommunfullmäktige

2016-04-28

Fråga till Fritid- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark
(V); Finns det planer på en näridrottsplats i Rydboholm?
På fullmäktigesammanträdet den 25 februari behandlades en motion från Mattias
Karlsson och Annette Carlson (M) om att investera i en näridrottsplats vid
Storsjön. Motion avslogs med motiveringen att Fritids- och folkhälsonämnden
avstyrkte motionen. Nämnden föreslog att man istället skulle uppföra en
näridrottsplats i centrala Rydboholm eller Svaneholm.
I svaret på motionen angavs det att det är Fritid- och folkhälsonämnden som inom
befintliga budgetmedel prioriterar i vilka delar av staden som näridrottsplatser skall
etableras.
Jag ställer därför följande frågor till Fritid- och folkhälsonämndens ordförande, Ida
Legnemark (V);
Finns det planer på att anlägga en näridrottsplats i Rydboholm? Om ja…
När planeras den att vara färdig?
Pirita Isegran (M)”
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Bilaga till § 99 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga
Annette Carlson
Kommunfullmäktige

2016-04-28

Fråga till ordförande för Arbetslivsnämnden, Lars-Åke Johansson
(S); Följer Borås Stad kollektivavtalen?
Snart är det återigen sommar, och med det möjligheten för ett stort antal av Borås
ungdomar att få sitt första jobb. De lär sig att ta ansvar, får arbetlivserfarenhet,
skaffar sig kontaker, men får också möjligheten att tjäna sina egna pengar. Vi ser
oerhört positivt på sommarjobb och den effekt det ger till våra ungdomar. I Borås
erbjuder kommunen feriejobb till de ungdomar som inte får sommarjobb på annat
sätt.
I dagarna har fackförbundet Handels skickat ett brev till landets kommuner där de
vill uppmärksamma kommunerna om att sommarjobb till ungdomar alltid måste
ersättas i enlighet med vad som anges i avtal mellan arbetsgivare och fackförbund.
Inom just handeln finns stora behov att sommarvikarier. Här är det extra viktigt att
vara medveten om att dessa sommarjobb alltid måste ersättas i enlighet med
Handelskollektivavtal. Sommarjobbare får helt enkelt inte ha lägre löner än vad
handels avtal föreskriver. Allt annat är ett brott mott kollektivavtalet, vilket riskerar
att sätta våra företagera i bekymmersamma situationer. Det riskerar dessutom att
leda till en snedvriden konkurrenssituation.
Med ovanstående problemformulering vill jag fråga Lars-Åke Johansson (S)
följande frågor:
Erbjuder Borås stad sommarjobb till ungdomar genom kontakt med företag inom handeln?
Om svaret är ja på frågan ovan…
Följer Borås stad kollektivavtalen när det gäller dessa sommarjobb?
Följer Borås Stad kollektivavtalen när det gäller feriejobben inom Borås Stad? ”
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” Enkel fråga till Överförmyndarnämndens ordförande
De senaste dagarna har uppmärksammats att gode män har förskingrat pengar för
dem som de är satta att hjälpa utan att någon polisanmälan gjorts.
De personer som får en god man tillhör samhällets mest utsatta som behöver hjälp
att sköta sin egendom. Det kan handla om barn utan föräldrar, personer med
funktionsnedsättning eller dementa äldre.
De behöver hjälp med sin ekonomi och ofta också med att hålla annat i livet
flytande: att ha ett liv med ett socialt innehåll, att klara sina myndighets- och
vårdkontakter och andra delar av sitt liv.
Samhället har byggt upp denna verksamhet utifrån den liberala övertygelsen om att
även de svagaste har rätt att få leva ett självständigt liv, att inte vara beroende av
andras välvilja.
Det är oacceptabelt att gode män som misskött sitt uppdrag kan få fortsätta.
Begångna brott som förskingring av pengar måste också polisanmälas.
Min frågor är
Har Överförmyndaren kontroll över att utsedda gode män sköter sitt uppdrag?
På vilket sätt utförs den kontrollen?
Har någon God man avstängts från sitt uppdrag? I så fall, om det var förenat med
brott, har då en polisanmälan gjorts?
Anne-Marie Ekström (L)”
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”Enkel fråga
Oliver Öberg

Kommunfullmäktige 2016-04-28

Fråga till Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) –
beredning av ärendet ”Arbetsmaterial – utvecklingsmöjligheter för
Servicekontorets verksamhet”
På Servicenämnden den 22 februari i år togs ett ärende upp; Arbetsmaterial utvecklingsmöjligheter för Servicekontorets verksamhet. Det är ett arbetsdokument
som tenderar att användas för internet bruk av Servicekontorets tjänstemän. Helt
enkelt ett dokument som borde hanterats som ett interndokument och inte tagits
upp som ett ärende i nämnden. Men när Ordförande i nämnden valde att ta upp
dokumentet som en punkt på dagordningen blev det också ett ärende. Ärendet
återremitterades först på nämndsammansträdet den 22 februari för att senare dras
ur på mötet den 31 mars.
Mina frågor till Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) blir därför
följande:
Finns det ett politiskt beslut på att ta fram dokumentet ”Arbetsmaterial – utvecklingsmöjligheter
för Servicekontorets verksamhet”?
Står du bakom det som står i dokumentet och är ärendeprocessen som genomförts något som du
ställer dig bakom? ”
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