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Tid och plats
Kl 14.00–15.55
Omfattning
§ 300–330
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Mohamed Farah (S)
Lennart Andreasson (V)
Björn Qvarnström (SD)
Ersättare
Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Anne Rapinoja (V)
Hasse Ikävalko (M)
Anna Svalander (L)
Mattias Danielsson (C)
Hans Gustavsson (KD)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
kl 14.00-15.30, § 300-301

tjg för Yvonne Persson (S), § 302-330
tjg för Ida Legnemark (V)
tjg för Patric Silfverklinga (SD)
§ 300-301

Övriga
Svante Stomberg
Magnus Widén
Carl Morberg
Viktor Lundberg
Louise Mattus Streiby
Martin Jakobsson
Iqbal Musaji
Rasmus Lundqvist
Fredrik Hjelm
Eva Luvö

kommunchef
ekonomichef
strategisk verksamhetsutvecklare
IT-arkivarie
stadsjurist
finanschef
upphandlingschef
upphandlare
stadsantikvarie
kvalitetsstrateg

Anders Graad
Dan Persson

mark- och exploateringsingenjör
controller
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controller
kommunikationsstrateg
strategisk samhällsplanerare
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.
§ 300
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Kjell
Classon (S) som ersättare.
§ 301
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.02–15.40 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 302
2017/KS0311 005 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Granskning av informationshantering i Borås Stads IT-system.
(2017/KS0311 005)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017. (2017/KS0198 106)

c)

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. (2016/KS0842 026)

d)

Bidrag till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås för 2017 års
verksamhet. (2017/KS0443 105)
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§ 303
2017/KS0053 282
Delegationsbeslut; Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 mars 2017
(ärendenummer 1/2017).
§ 304
2016/KS0795 007
Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande
författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta
åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad personal.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men ser också att Förskolenämnden i sitt svar planerar att omhänderta de
områden bedömningarna pekar på:
•
•
•
•

ny modell för systematiskt kvalitetsarbete
ny fördelningsmodell
utveckling av uppsökande verksamhet
strategier för rekrytering och kompetensförsörjning

När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras
med t ex kvantitativa nyckeltal. Men detta kräver att de uppgifter som används också
är kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser
också att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Förskolenämnden tagit till sig av kritiken
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att
göra förbättringar i verksamheten.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en
tidsplan i enlighet med denna skrivelse.
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.
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Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden, se bilaga.
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en
tidsplan i enlighet med denna skrivelse.
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden.
§ 305
2013/KS0609 110
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Valnämnden
ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås enligt
motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Motionärens förslag att Valnämnden ska bjuda in lokala politiker till lämpliga
mötesplatser på områden med lågt valdeltagande och förslaget att politiker med god
förankring i de aktuella områdena ska låta sig intervjuas i radio och tidningar, har
alldeles säkert en positiv inverkan på människors benägenhet att gå och rösta.
Uppgifterna ligger dock så nära den vanliga partipolitiken, att det finns risk för
sammanblandning med Valnämndens opolitiska ansvar för att arrangera
genomförandet av valet, om Valnämnden arrangerar något sådant. Valnämnden har
avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför
nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka
för att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom
områden med lågt valdeltagande.
Valnämnden arbetar redan med upplysning inom områden med lågt valdeltagande i
linje med vad motionären önskar. De övriga förslagen är i och för sig bra för att öka
intresset för val och demokrati men ligger utanför Valnämndens kompetensområde.
Motionen kan med dessa konstateranden anses besvarad.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
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Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: att ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så
att så många som möjligt går och röstar, och därmed förklara motionen besvarad, se
bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och
därmed förklara motionen besvarad.
§ 306
2017/KS0182 004
Gallring av information i LIS
Under 2017 kommer Borås Stad att avveckla det kommunövergripande diarie- och
ärendehanteringssystemet LIS och ersätta det med det nyligen upphandlade systemet
Ciceron. I samband med att Ciceron implementeras kommer det inte längre finnas
möjlighet att ha LIS i drift och kommunen måste därför fatta beslut om hur man ska
hantera den information som finns i systemet idag. Det är Kommunstyrelsen, i dess
roll som arkivmyndighet och som ansvarig för systemet, som beslutar om bevarande
och gallring i LIS. Stadsarkivet har, tillsammans med tjänsteförvaltaren, genomfört en
informationsvärdering av innehållet i systemet som underlag för Kommunstyrelsens
beslut.
Informationen i LIS hanteras på tre olika sätt.
− Information som ska bevaras och som fortsatt behövs av verksamheterna för
handläggning överförs till det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
− Information som ska bevaras och som inte längre behövs i den dagliga
verksamheten eller tillhör nämnder eller bolag som upphört, överförs till det
e-arkiv som kommunen förväntas ha på plats under 2018.
− Den information som inte längre behövs alls, eller som kommunen inte får
bevara enligt lag, gallras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Gallring och informationsöverföring ska ske enligt upprättat förslag.
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§ 307
2017/KS0183 004
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt
att
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets
anvisningar.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten
från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta
beslut i denna fråga.
§ 308
2017/KS0414 042
Tertial 1 2017 Kommunstyrelsen
I resultatet per april ingår en kostnad på - 3 miljoner kronor avseende kostnader för
statlig infrastruktur som inte är budgeterade.
Även en för hög personalkostnad på ca -1,6 miljoner kronor för Bemanningsenheten
ingår. Debiteringen av lön har inte fungerat i systemet Time Care. En utredning pågår för att få fram hur stort belopp det handlar om men uppskattas till -1 miljoner
kronor. När utredningen är klar kommer korrigering göras. Resterande -600 000
kronor avser kostnader som kan härledas till 2016 då man bytte IT-system och gick
från att debitera ut ett timpris till att den faktiska kostnaden debiterades direkt till
köpande enhet.
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I resultatet per april är även intäkterna för markhyror och arrende 4 miljoner kronor
bättre än budgeterat men det är på grund av att budgeten inte är periodiserad på
samma sätt som intäkterna kommit in. På helår är prognosen att dessa intäkter
hamnar på budgeterad nivå.
Den kommungemensamma verksamheten beräknas under året hållas inom den ram
på 111 050 000 kronor som tilldelats.
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra. Under 2017 planeras nyexploatering av bostadsområdet Paradis i Sparsör. Områden som kommer senare
är utbyggnad av småhustomtsområden i Fristad och Sandhult samt större bostadsområden som Regementet och Norrby.
Utfallet för inköp avser industrifastigheten på Gässlösa (Jössagärdet 12). Prognosen
avser bl.a. inköp av fastigheter i Kyllareds industriområde och Horngäddan 9.
Försäljning av industrimark har gjorts på Viared. Mark för bostadsändamål har b.la.
sålts på Kelvingatan och försäljning av övriga fastigheter innefattar b.la. arrendetomter på del av Viared 9:1.
Prognosen för försäljning av industrimark innefattar industritomter på Viared
Västra/Norra och Nordskogen. Mark för bostadsändamål avser försäljning av ca
åtta småhustomter. Försäljning av övriga fastigheter avser friköp arrendetomter,
tomträtter, ett par industritomter på gamla Viared samt ett par mindre fastighetsregleringar
För de tre raderna Försäljning ser man i kolumnen "Återstår" en summering av
försäljningen 2016 och prognosen för 2017.
I tabellen summeras alla rader vilket göra att summan 285 miljoner kronor i
kolumnen "Återstår" är inklusive försäljningsraderna. Summan som återstår av de
godkända utgifterna på totalt 632 miljoner kronor uppgår, inklusive prognos 2017,
till 146 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Tertial 1 2017 Kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna.
§ 309
2017/KS0413 048
Finansiering av Grannsamverkansskyltar - Ansökan om kommunbidrag
Samverkan mot brott (SAMBO) har ansökt om ett verksamhetsbidrag med 5 000
kronor per år i två år för Grannsamverkansskyltar.
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Stöldskyddsföreningen är huvudman där Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If,
Trygghansa, Moderna försäkringar, Stöldskyddsföreningen, BRÅ, SKL, SABO,
Hyresgästföreningen och Villaägarna ingår för att skapa ett tryggare boende.
Eftersom Grannsamverkan har en positiv inverkan på medborgarnas trygghet samt
som en bra förebyggande åtgärd mot brott anser Kommunstyrelsen att ansökan bör
beviljas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ansökan om bidrag för Grannsamverkansskyltar under 2017-2018 bifalles.
§ 310
2017/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6-26 april 2017
(ärendenummer 127-128, 143, 153, 194, 227, 240, 243, 253-273, 275-279, 281-305,
307-310 och 314/2017).
§ 311
2017/KS0003 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 april 2017
(ärendenummer 2/2017).
§ 312
2017/KS0200 002
Kommunstyrelsens delegationer
Kommunstyrelsens delegationer har reviderats med anledning av bl.a. organisationsöversynen. Kommunstyrelsens delegationer fastställdes 1999 och därefter har enskilda delegationer uppdaterats vid olika tillfällen. Nu har det gjorts en mer samlad
revidering av Kommunstyrelsen delegationer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fastställa Kommunstyrelsens delegationer att gälla fr.o.m. den 1 juli 2017 och samtidigt upphäva
nuvarande delegationer.
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§ 313
2017/KS0375 609 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Rapport - uppdrag utanför budget Utredning och anpassning av
upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med
angränsande kommuner. (2017/KS0375 609)

b)

Synpunkter angående förslaget av en omorganisation av Äspered- och
Rångedalaskolan. (2017/KS0336 611)

c)

Remiss: Inriktningsdokument ungdomsmottagningar.
(2017/KS0250 701)

§ 314
2016/KS0518 600
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016
Skolinspektionen har översänt beslut för fritidshem samt för vuxenutbildning
efter tillsyn i Borås kommun. Besluten har sänts till Grundskolenämnden samt till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för handläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar till Kommunstyrelsen
vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden.
Redovisningen delges Kommunstyrelsen senast den 29 september 2017 i samband med att
redovisning av vidtagna åtgärder lämnas till Skolinspektionen.
§ 315
2016/KS0308 139
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD) och
Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning av ensamkommande barn Utrymme för kommunen att agera
Björn Qvarnström (SD), Christer Spets (SD) och Leif Häggblom (SD) har vid
Kommunfullmäktiges den 17 mars 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och
tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder genomföra en så
noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik. Motionären anser
att åldersbedömningar bör göras i syfte att förebygga den problematik som kan
uppstå att blanda minderåriga unga med unga personer som är över 18 år i boende,
skola och andra ställen.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Norr.
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Det är primärt Migrationsverkets ansvar att göra bedömning och registrering av
ensamkommande asylsökandes ålder när de anländer till Sverige. Regeringens
uppdrag till Rättsmedicinalverket att utifrån aktuell forskning och beprövad
erfarenhet påbörja genomförande av åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten för
detta område har resulterat i att Migrationsverket har påskyndat sina åldersbedömningar.
I promemoria ”Åldersbedömning tidigare i asylprocessen” (2016:37) föreslås
ändringar i Utlänningslagen som bör leda till en än mer skyndsam hantering av
åldersbedömning. Under tiden för ärendets handläggning har Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i sitt remissyttrande gjort ställningstagandet att det är positivt
att åldersbedömning görs tidigare i asylprocessen samt att det blir tydligt att det är
Migrationsverket som har ansvaret att genomföra åldersbedömningar. SKL
instämmer i att det är viktigt att barn inte bor med vuxna och att de förseslagna
ändringarna kommer innebära en förbättring av både boende och arbestmiljö på
boenden för ensamkommande barn.
FN:s barnrättskommitté har framfört att det så fort som möjligt bör fastställas om
barnet är ensamkommande eller har skilts från sina föräldrar. Detta fastställande är
prioriterat. Det inkluderar åldersbedömning och bör inte endast ta hänsyn till individens utseende, utan även hans eller hennes mentala mognad. Dessutom måste
bedömningen göras på ett vetenskapligt, rättsäkert, och rättvist sätt, och att risken att
pojkens eller flickans fysiska integritet kränks måste undvikas. Vederbörlig hänsyn ska
tas till den mänskliga värdigheten, och om osäkerhet kvarstår ska beslutet fattas till
individens fördel, vilket innebär att han eller hon ska hanteras som ett barn om
möjligheten föreligger att hon eller han är ett barn.
Med hänvisning till argumenten i remissvaren samt att det pågår ett arbete nationellt
kring åldersbestämning av ensamkommande anser kommunstyrelsen att ytterligare
åtgärder som innebär initiativ till kommunal åldersbedömning inte behövs.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avstyrks.
Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalls.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att följande textavsnitt tillförs styrelsens
skrivelse till Kommunfullmäktige: Det primära är att detta inte ligger inom kommunens kompetens, viktigt att betona att åldersbestämning är något som handhas av
Migrationsverket. En viktig aspekt är att medicinsk åldersbedömning är frivillig.
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Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlsson (S) förslag och dels
till Björn Qvarnströms (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Björn Qvarnströms (SD) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Lennart Andreasson (V), Per
Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Björn Qvarnström (SD).
Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Annette Carlson (M) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 1, 5, avstår på förslag av
kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avstyrks.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Annette Carlsons (M) textyrkande tillförs styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 316
2014/KS0329 701
Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M)
och Annette Carlson (M): Livsviktigt projekt mot ungdomars psykiska
ohälsa
Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta kontakt med Nationellt
Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa för hjälp och assistans
med att starta upp SEYLE-Awareness programmet på samtliga skolor i Borås med
eleverna i åldrarna 12-16 år i enlighet med motionens intentioner.
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Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Fritidsoch Folkhälsonämnden, Borås Stads Ungdomsråd och Kommunala funktionshinderrådet.
Sedan motionen skrevs så har SEYLE Awareness utvecklats till en metod som kallas
Youth Aware of Mental Health (YAM). Det är en evidensbaserad metod som prövats
i Europa och som rekommenderas av Nationellt Centrum för Suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP).
Kommunstyrelsen anser att YAM verkar vara en lovande metod och att Fritids- och
folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag bör följa utvecklingen av arbetet i Stockholms
läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva
metoden. Det är viktigt att fortsätta arbetet med de nationella strategierna och
utveckla samarbetet med skolan och andra aktörer där målgruppen finns.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag ska följa
utvecklingen av arbetet med YAM i Stockholms läns landsting och de kommuner i
Västra Götalandsregionen som väljer att pröva metoden.
Motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M)
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att Fritids- och folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag ska följa utvecklingen av arbetet med YAM
i Stockholms läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva
metoden.
Motionen är besvarad.
§ 317
2016/KS0746 139
Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle. Nämnden
ansvarar också för att senast 2018 lägga ett förslag på ett reviderat program.
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Inför uppföljningen av 2016 års verksamheter beslutades det att ett PM med ett antal
frågeställningar kring målområden skulle skickas till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Fokus låg på fyra av programmets sju områden; arbete,
utbildning, boende samt kultur.
Detta är den andra uppföljningen som gjorts av ”Program för ett integrerat
samhälle”. PM:et som ligger till grund för uppföljningen har gett hög svarsfrekvens
från nämnderna och en lägre nivå från bolagen. Integration är ett gemensamt ansvar.
Det är viktigt att påtala att de kommunala bolagen är lika viktiga som nämnderna.
Trots den lägre svarsfrekvensen från bolagen finns bland de inlämnade svaren några
intressanta redogörelser som visar på en tydlig utveckling i integrationsarbetet.
Integrationsarbetet i Borås stad är omfattande med många aktiviteter och insatser.
Tydligt är att samverkan mellan olika aktörer är en viktig metod när det gäller större
och bredare insatser. Det visar också på intresse för att ta gemensamt ansvar. Genom
samverkan samlar man olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter och med det
skapas det större förutsättningar för att lösa problem och utveckla verksamheter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 318
2017/KS0335 761
Skrivelse till Kommunstyrelsen angående alkolås i Borås Stads
fordon
Servicenämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen ställt en fråga om alkolås i
kommunens fordon och hänvisar till ett beslut i samband att det drogpolitiska
handlingsprogrammet antogs 19 april 2007. Man hänvisar också till de följande
revideringar som gjorts och att frågan om alkolås inte funnits med.
Kommunfullmäktige beslutade 2007 ”att det under planperioden skall införas alkolås
i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningars och bolags upphandlingar”. Detta beslutades i samband med att
handlingsprogrammet antogs och har aldrig funnits med som en skrivning i själva
styrdokumentet.
Ett förslag till svar till Servicenämnden har utarbetats. Det drogpolitiska programmet
har som syfte att ”skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val.
Ungdomar i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket
innebär att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning. Borås ska vara fritt från
narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.” Frågan
om alkolås i kommunens bilar har mer fokus på trafiksäkerhet och arbetsmiljö och
finns också reglerat i Riktlinjer för resor där det fastslås att ”alkolås ska finnas i alla
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fordon”. Kommunstyrelsen anser att det inte råder några tvivel om att alkolås även i
framtiden ska vara ett krav i upphandlingarna och att detta tydligt framkommer i
Riktlinjer för resor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Upprättat svar översänds till Servicenämnden.
§ 319
2017/KS0329 269
Begäran om detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl.
På fastigheten Triangeln 8 står Tullastugan, en kulturhistoriskt värdefull byggnad
med tillhörande ekonomibyggnader uppförda i slutet av 1700-talet och som troligen
givit stadsdelen Tullen sitt namn. Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och
10, efter beslut i Kommunstyrelsen den 2008-06-16, med avsikten att bevara
Tullastugan som var i dåligt skick. Tullastugan är i behov av upprustning om
byggnaden ska kunna bevaras och ges en användning.
Det är därför angeläget att upprätta en detaljplan som inkluderar skyddsbestämmelser
för Tullastugan och med eventuell byggrätt för bakomliggande fastigheter.
Planprocessen får utvisa användningsområdet för Tullastugan och byggrätten för
bakomliggande område. Det finns möjlighet att sälja Tullastugan, Triangeln 8, med
skyddsbestämmelser efter att ny detaljplan upprättats. Detaljplanearbetet bör
prioriteras med avseende på Tullastugans behov av upprustning och
bevarandeintresse.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för
fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10.
§ 320
2016/KS0617 107 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Initiativärende: Det är dags att diskutera AB Bostäders roll på
bostadsmarknaden i Borås. (2016/KS0617 107)

b)

Information från Migrationsverket 14§ förordningen (2017:193) om
statlig ersättning för asylsökande som träder i kraft 1 juli 2017.
(2017/KS0209 133)

c)

Styrelseprotokoll för de kommunala bolagen. (2017/KS0088 107)
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Borås Djurpark AB, extra bolagsstämma. 2016/KS0717 107)

e)

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen.
(2017/KS0090 107)

f)

Årsstämmor för de kommunala bolagen. (2017/KS0089 107)
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§ 321
2017/KS050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 18 maj 2017
(ärendenummer 3/2017).
§ 322
2017/KS0421 105
Finland 100 år som självständig nation
Borås Stad är ansluten till Finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter till
Borås finskspråkiga invånare. Då Finland den 6 december 2017 firar 100 år som
själsständig nation ska Arbetslivsnämnden samordna frågorna för Borås Stads firande
av 100 år jubileet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Arbetslivsnämnden ska samordna frågorna kring firandet av 100 årsjubileet av Finlands
självständighet.
§ 323
2017/KS0164 730
Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi
Allianspartierna har till Kommunstyrelsen sammanträde den 30 januari 2017 lämnat
in rubricerat initiativärende.
Allianspartierna anser att följande förbättringar ska göras:
- Resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs
- Självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt
uppdaterad
- Ersättningsystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet
- Valsituation i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga
val.
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Hemtjänsten är i Vård- och äldreförvaltningen uppdelat i två områden Söder och
Norr. Respektive ansvar inom områdena har i sin budget intäkter för utförda timmar
som motsvaras av en motsvarande kostnad. Detta innebär att enhetscheferna har
fullt ansvar för såväl sina intäkter som kostnader. Det vill säga enhetscheferna är
ansvarig för sitt resultat.
Under 2016 uppdaterades, inför 2017, självkostnadsberäkningen för LOVersättningen och anpassades efter nu gällande förutsättningar. Kommunstyrelsen
fastställde LOV-ersättningen för 2017 vilket innebar enhöjning av ersättningen med
3,3%.
I regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihet (sid 62) beskrivs det enligt
följande: Den prissättning som används i Borås Stad bygger på principer och hänsyn
har tagits för den egna regin utifrån de synpunkter som framkommer i Regeringens
proposition. Förutom det yttersta ansvaret så är de övriga punkterna av den art att de
regleras i lokala politiska beslut och/eller lokala kollektivavtal.
Grundtanken i LOV:en är att det ska skapa möjligheter för den enskilde att få möjlighet att göra aktiva, medvetna och självständiga val. Detta innebär att biståndshandläggare i sin profession har ansvaret att se till att den enskilde klart och tydligt informerar om samtliga utförare som finns inom hemtjänsten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Med hänvisning till upprättad skrivelse att initiativärendet är besvarat.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 324
2014/KS0653 759
Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD): Mer med
medmänsklighet i Borås!
Sara Degerman (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september
2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera arbetet ett arbete för att i samverkan med lämpliga myndigheter
och ideella krafter upprätta ett råd- och stödcenter för EU-migranter i enlighet med
motionens intentioner. Möjligheten att söka projektpengar från Europeiska
Socialfonden bör även utredas. Borås Stad bör även utreda hur man ytterligare kan
utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter för att förbättra situationen för
andra hemlösa i Borås.
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Motionen har varit remitterad till Individ- och familjeomsorgsnämnden som avstår
från att yttra sig.
Borås Stad har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en
överenskommelse med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför
kommande samverkan och överenskommelser.
Ett flertal åtgärder har gjorts som för att stödja EU-migranter. Bl. a. har
akutboendets platser delvis kunnat användas samt att Kastanjens lokaler upplåtits till
LP-kontakt under dagtid. Detta stämmer till visa delar överens med motionärens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 325
2017/KS0197 007
Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 för
de kommunala bolagen
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband
med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till
Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år.
Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret för att
utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen
utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I detta
ärende behandlas den interna kontrollen i bolagen. Nämndernas interna kontroll
behandlas i separat ärende.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll
varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god
men med förbättringspotential.
För 2017 har samtliga bolag utom ett en intern kontrollplan, och flera av bolagen har
under 2016 utvecklat det interna kontrollarbetet. Kommunstyrelsen vill betona vikten
av att bolagen, inklusive styrelserna, arbetar aktivt med de nu upprättade planerna så
att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens
verksamhet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson:
Redovisningen av intern kontroll 2016 och intern kontrollplan 2017 för Borås Stads bolag
godkänns.
§ 326
2016/KS0736 611
Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2017
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående
skolor, förskoleklasser och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om principer
för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr o.m. kalenderåret
2010.
Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att
några principiella förändringar inte görs. 2017 års ersättningar har beräknats utifrån
antagna principer. I beräkningen är hänsyn taget till en ny beräkningsmetod av kapitalkostnader, eftersom Borås stad nu följer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
rekommendationer av internränta på 1,75 % mot tidigare egen satt ränta på 3,5 %.
Borås Stad följer fr.o.m. 2017 anvisningar från Rådet för kommunal redovisning avseende komponentavskrivning av kommunens lokaler.
De fristående skolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före kalenderårets början. Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2016 om ersättningarna
inför 2017. Beräkning av ersättningarna gjordes utifrån det förslag till budget som de
politiskt utsedda arbetsgrupperna för de blivande fackförvaltningarna lämnade i augusti 2016.
Kommunfullmäktige beslutade om Borås stads budget 2017 den 23-24 november
2016 som gav förutsättningar för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningarna till fristående skolor, fritidshem och förskoleklass har beräknats
utifrån den budget 2017 som Grundskolenämnden beslutade den 2017-02-28 samt
kompletterande uppgifter från Grundskoleförvaltningen.
Ersättningar som ger ett högre bidrag till den fristående skolan, jämfört med Kommunstyrelsens beslut den 12 december 2016, gäller retroaktivt fr.o.m. årsskiftet. Om
ersättningarna blir lägre gäller de framgent, dvs från den 1 juli 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Ersättning per elev i fristående skola: Grundskola

åk 1-6

6 369 kr/mån

åk 7-9

7 643 kr/mån
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Ersättning per elev i fristående förskoleklass:

3 345 kr/mån

Ersättning per barn i fristående fritidshem:

2 349 kr/mån

Lovdagsersättning:

30,36 kr/tim

§ 327
2017/KS0220 214
Delegationsbeslut; delegation för yttrande över ansökan om
planbesked för detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 29 maj 2017.
§ 328
2015/KS0434 214
Yttrande över samråd för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planens syfte är att möjliggöra mer bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och
radhus i centrumnära Bergsäter. Sammanlagt föreslås cirka 530 bostäder.
Området ligger längs med Rosendalsgatans i stadsdelen Bergsäter. Planområdet är ca
102500 m2 stort och hela kvarteret Åkermyntan ingår i planområdet. Totalt berörs 10
fastigheter av planen; I väster begränsas området av kvarteret Skogsstjärnan och
Backsippan och i norr av Gulmåran.
Vissa delar av planen består av naturmark.
I väster begränsas området av kvarteret Skogsstjärnan och Backsippan och i norr av
Gulmåran.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen anser att detaljplanen ska
säkerställa god hälsa och säkerhet i området utifrån de geotekniska förutsättningarna,
markbelastningsvärden, förorenad mark, risk för nedfallande block,
dagvattenhantering och olycksrisker från intilliggande verksamheter. Eventuella
bestämmelser bör justeras/införas på plankartan för att säkerställa detta.
Skolverksamhet är exempelvis inte lämpligt inom planområdets norra del.
Planområdet ger möjlighet till ett betydande tillskott av bostäder i Borås. För att detaljaplanen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt, behöver plankartan göras mer
generell.
Parkering ska i huvudsak ske på kvartersmark, även för besökande. Området ligger
inte tillräckligt centralt för att parkeringsköp ska var aktuellt här. Gatusektioner och
gatutformning behöver studeras ytterligare i syfte att minska gatubredder och den
allmänna platsmarken. Förslaget behöver göra större skillnad mellan utformning av
kommunala gator och gator inom kvartersmark.
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Området har, på grund stora höjdskillnader i omgivningen, dåligt med anslutningar
till omgivande bebyggelse och gator. En ny gång- och cykelbana ska förbinda
planområdet med den nya förskolan/bebyggelsen som planeras på Backadalavägen
och vidare mot centrum. Kostnaden för gc-banan bör belasta projektet.
Det bör också i genomförandebeskrivningen framgå att flackdiket utgör en VAanläggning och för vilken Borås Energi och Miljö AB är huvudman.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som Kommunstyrelsens yttrande.
§ 329
2016/KS0176 532
Yttrande över åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Linköping Borås
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö utgör
förberedande studier med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för
höghastighetsjärnväg på de aktuella sträckorna.
Arbetet med åtgärdsvalsstudie Linköping–Borås har pågått under 2015 och 2016
inom ett stort utredningsområde där kunskapen successivt har fördjupats. Gränser
för utredningsområdet är väster om framtida station Linköping och öster om
framtida station Borås, kopplingspunkten för sträckan Jönköping–Malmö ingår i
utredningsområdet. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig
principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav
som den nya järnvägen ska uppfylla samt möjliga systemlösningar. Rapporten från
det inledande arbetet benämndes ”Översiktlig design och systemlösning”.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen anser att detaljplanen ska
säkerställa god hälsa och säkerhet i området utifrån de geotekniska förutsättningarna,
markbelastningsvärden, förorenad mark, risk för nedfallande block,
dagvattenhantering och olycksrisker från intilliggande verksamheter. Eventuella
bestämmelser bör justeras/införas på plankartan för att säkerställa detta.
Skolverksamhet är exempelvis inte lämpligt inom planområdets norra del.
Planområdet ger möjlighet till ett betydande tillskott av bostäder i Borås. För att detaljaplanen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt, behöver plankartan göras mer
generell.
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Parkering ska i huvudsak ske på kvartersmark, även för besökande. Området ligger
inte tillräckligt centralt för att parkeringsköp ska var aktuellt här. Gatusektioner och
gatutformning behöver studeras ytterligare i syfte att minska gatubredder och den
allmänna platsmarken. Förslaget behöver göra större skillnad mellan utformning av
kommunala gator och gator inom kvartersmark.
Området har, på grund stora höjdskillnader i omgivningen, dåligt med anslutningar
till omgivande bebyggelse och gator. En ny gång- och cykelbana ska förbinda
planområdet med den nya förskolan/bebyggelsen som planeras på Backadalavägen
och vidare mot centrum. Kostnaden för gc-banan bör belasta projektet.
Det bör också i genomförandebeskrivningen framgå att flackdiket utgör en VAanläggning och för vilken Borås Energi och Miljö AB är huvudman.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande.
I beslutet deltar inte Björn Qvarnström (SD).
§ 330
2016/KS0407 252
Demontering och försäljning av processutrustning på fastigheten
Jössagärdet 12, AkzoNobel på Göta
Kommunen förvärvade, genom beslut i Kommunstyrelsen, den 20 juni 2016
AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12 på Göta. Fastigheten kommer efter sommaren
att rivas. Kommunen har nu blivit kontaktad av Solenis Sweden AB i Helsingborg,
som vill förvärva viss processutrustning såsom lagertankar, vattentankar, hartstank
m.m. Köpeavtal med Solenis Sweden AB har upprättats och Solenis Sweden AB
betalar en ersättning om 450 000 kronor till kommunen. Kommunen har också
träffat avtal med Reconsil AB om demontering av den processutrustning som ska
säljas till Solenis Sweden AB. För detta betalar kommunen 350 000 kronor till
Reconsil AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat avtal med Reconsil AB.
Godkänna upprättat köpeavtal med Solenis Sweden AB.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-06-12

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni 2017

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-12, § 304
Kc 5
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk
omsorg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en
tidsplan i enlighet med denna skrivelse
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och
pedagogisk omsorg
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser
till kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med
gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska
kvalitetsarbetet behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare
behöver Borås Stad vidta åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad
personal.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men ser också att
Förskolenämnden i sitt svar planerar att omhänderta de områden
bedömningarna pekar på:
 ny modell för systematiskt kvalitetsarbete,
 ny fördelningsmodell,
 utveckling av uppsökande verksamhet
 strategier för rekrytering och kompetensförsörjning
När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar
Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna
kompletteras med t ex kvantitativa nyckeltal. Men detta kräver att de uppgifter
som används också är kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som
mäts. Kommunstyrelsen anser också att det är av största vikt att den statistik
som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är
särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Förskolenämnden tagit till sig av
kritiken och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta
arbetet med att göra förbättringar i verksamheten.
Kommunstyrelsen anser att presenterade åtgärder ska konkretiseras och
presenteras för Kommunstyrelsen med uppnådda resultat. Även en tidsplan för
när åtgärder ska genomföras saknas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en
tidsplan i enlighet med denna skrivelse
Redovisningen ska sändas till Kommunstyrelsen senast sista september 2017.
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen samt Förskolenämnden
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-12, § 305
Kc 6
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och
röstar, och därmed förklara motionen besvarad.
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Kc 6
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Gå och rösta!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Valnämnden ges i uppgift att utarbeta en strategi för att
höja valdeltagandet i Borås enligt motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Valnämndens remissvar, se bil.
Motionären pekar på att valdeltagandet är olika högt inom olika delar i
kommunen och föreslår, dels att Valnämnden ska kartlägga var valdeltagandet
är lågt, dels vidta olika åtgärder som han anser nämnden skulle kunna
genomföra för att höja valdeltagandet i dessa områden. Morgan Hjalmarssons
(FP) förslag är att utbilda valambassadörer inom de största språkgrupperna
inom kommunen och att dessa får i uppdrag att informera om det svenska
valsystemet och den svenska demokratin med hjälp av invandrarföreningarna,
SFI, biblioteken och andra mötesplatser, att partierna bjuds in till lämpliga
mötesplatser för att informera och svara på frågor om sin politik, samt att
politiker med god förankring i de områden där valdeltagandet är lågt kan låta
sig intervjuas i samarbete med radio och tidningar.
Valnämnden hade redan innan motionen lämnades anställt en valledare och
gett denne i uppgift att undersöka i vilka delar av kommunen valdelatagandet
är som lägst och där informera om det svenska valsystemet och framför allt om
hur det går till att rösta. I detta arbete, som således redan har utförts under ett
allmänt val, tog valledaren hjälp av den typen av aktörer motionären föreslår.
Motionärens förslag att Valnämnden ska bjuda in lokala politiker till lämpliga
mötesplatser på områden med lågt valdeltagande och förslaget att politiker
med god förankring i de aktuella områdena ska låta sig intervjuas i radio och
tidningar, har alldeles säkert en positiv inverkan på människors benägenhet att
gå och rösta.

Uppgifterna ligger dock så nära den vanliga partipolitiken, att det finns risk för
sammanblandning med Valnämndens opolitiska ansvar för att arrangera
genomförandet av valet, om Valnämnden arrangerar något sådant.
Valnämnden har avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att
uppgifterna ligger utanför nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock
partiföreträdare eller andra att verka för att den politiska debatten och
informationsinsatserna från partierna ökar inom områden med lågt
valdeltagande.
Valnämnden arbetar redan med upplysning inom områden med lågt
valdeltagande i linje med vad motionären önskar. Kommunstyrelsen saknar
dock en strategi för hur arbetet framöver ska genomföras så att så många som
möjligt går och röstar. De övriga förslagen är i och för sig bra för att öka
intresset för val och demokrati men ligger utanför Valnämndens
kompetensområde.
Motionen kan med dessa konstateranden anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och
röstar, och därmed förklara motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-12, § 323
PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende E 4 – Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi
De rödgröna styrande partierna i Borås har, genom det svar som lämnats på
Allianspartiernas initiativärende, tydligt visat att de varken har förståelse för
eller vilja att förändra och förbättra förutsättningar för LOV inom
hemtjänsten.
Lagen om valfrihet (LOV) infördes i Borås för att hemtjänsttagarna ska kunna
välja vem som utför hemtjänsten hemma hos dem. Kvalitet är det som
konkurreras om, inte ersättning.
Redogörelsen av hur resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs visar
tydligt att några resultatenheter som verkar under samma villkor som
hemtjänstföretagen ännu inte finns i Borås Stad.
I svaret förs ett resonemang om resultat i relation till budget då det istället
handlar om resultat i relation till den LOV-taxa som är fastställd. Det innebär
att de kommunala hemtjänstgrupperna överkompenseras och har varit
överkompenserade ända sedan LOV inom hemtjänsten infördes 2009.
Inom områden i kommunen finns det få externa utförare, ibland inte någon,
att välja utöver kommunens hemtjänst. Det visar tydligt att ersättningsnivån
inte möjliggör att hemtjänst kan ges inom ramen för den ersättning som är
fastställd.
Om kommunens hemtjänst inte klarar av att utföra uppdraget inom ramen för
den LOV-ersättning som är fastställd behöver ersättningen naturligtvis justeras.
För att kraven på konkurrensneutralitet ska kunna uppfyllas behöver Borås
Stad tydliggöra och synliggöra vilka faktorer som skulle motivera att
kommunens hemtjänst i egenregi får högre ersättning än LOV-företagen.
Allianspartierna konstaterar att det budgetuppdrag som gavs redan i Budget
2015 ännu inte genomförts. I redovisningen från de rödgröna partierna anges
inte när uppdraget förväntas vara genomfört. Vi förutsätter att det sker
skyndsamt.

För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

