Bilaga till § 386 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020
Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen
2020-10-12

PROTOKOLLSANTECKNING
KU1 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade
uppdrag som är givet oss.
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser.
Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 387 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2021

2020-09-17

PM
Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2021

Fastighet

2020

2021

Småhus (friliggande och
kedjehus)

2018-års m.tax.v
x 0,8 x 1,15

2018-års m.tax.v
x 0,7 x 1,21

Fornborgen 10
Bankkontot 2
Sparbössan 5
Azimuten 3
Densiteten 1
Fyrkanten 6

m.tax.v
718 000
503 000
515 000
586 000
539 000
519 000

m.tax.v
718 000
503 000
515 000
586 000
539 000
519 000

Småhus (radhus)

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36

Försälj.pris
660 600
462 800
473 800
539 100
495 900
477 500

2018-års m.tax.v
x 0,7 x 1,15

2018-års m.tax.v
x 0,6 x 1,21

m.tax.v
438 000
288 000
464 000
364 000
488 000

m.tax.v
438 000
288 000
464 000
364 000
488 000

Försälj.pris
352 600
231 800
373 500
293 000
392 800

Bosnäs fritidshusområde & Viareds sommarstad
Försäljningspris 2020
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
276 000
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
241 500
Viareds sommarstad
322 000

Mark och exploatering

Försälj.pris
608 000
426 000
436 000
496 000
457 000
440 000

Försälj.pris
318 000
209 000
337 000
264 000
354 000

Försäljningspris 2021
250 000
220 000
300 000
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Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00697 1.2.3.2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan
2021
Kommunstyrelsens beslut
Det reviderade förslaget för Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2021
godkänns.
Ärendet i sin helhet
I mars antog Kommunstyrelsen regler och anvisningar för intern kontroll för
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll.
Riskanalys och plan för 2021 har tagits fram efter riskinventering under ett
arbetsmöte med Kommunstyrelsen under hösten.
Mot grundförslaget ändras följande identifierade risker,
Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid större investeringar
(Konsekvens 3, sannolikhet 3)
Risk att Kommunstyrelsen inte upptäcker och agerar mot underskott i nämnder
(Konsekvens 3, sannolikhet 3)
Risk att missa att söka statsbidrag
(Konsekvens 3, sannolikhet 3)
Av ovannämnda identifierade risker följer risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid
större investeringar samt risk att Kommunstyrelsen inte upptäcker och agerar mot underskott
i nämnder till Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
2. Riskanalys intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Kommmunstyrelsen
För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00389 3.1.1.2

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm,
Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.
Möjligheten att ordna boende för äldre, samt möjligheten att inhysa andra
boendeformer bör studeras. Rimligheten i och effekterna av en så omfattande
förtätning behöver studeras noggrant. Tillgängligheten till omgivande
naturområden ska värnas.
Parkeringsfrågan och trafiksituationen behöver studeras särskilt. och ytterligare
markparkering bör undvikas.
Ärendet i sin helhet
Sökande avser att förtäta bebyggelse i Norrmalms norra ände. Förtätningen
sker inom ett stort befintligt bostadsområde och kan innebära 500 ytterligare
bostäder i denna del av Norrmalm vilket är nära en fördubbling av antalet
bostäder. Rimligheten i och effekterna av en sådan omfattande förtätning
behöver studeras noggrant. Möjligheten att i området inrymma andra
boendeformer, så som rad-/par-/kedjehus samt enbostadshus bör studeras.
Förtätningen överensstämmer med översiktsplanens men ligger i utkanten av
Borås gula område i översiktsplanen. Den gränsar till naturen och tillgänglighet
till omgivande naturmark bl.a. Kype och Tokarpsberg ska värnas.
Ny bebyggelse bör anpassas till befintliga miljöer och de öppna ytor som finns
mellan husen. Solstudier och andra studier kan bli nödvändiga för att studera
hur den nya bebyggelsen påverkar det befintliga området.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas. En förutsättning för ytterligare förtätning i området är att
trafiksituationen studeras vidare. I synnerhet bör det studeras om
tillfartsvägarna till området klarar ytterligare belastning och hur boendemiljön
och trafiksäkerheten på Döbelnsgatan och Engelbrektsgatan påverkas.
Området är stort och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av
områdets planläggning/exploatering.
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Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00580 2.3.4.0

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Remiss: Ökad trygghet för visselblåsare
Kommunstyrelsens beslut
Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på betänkandet om Ökad trygghet
för visselblåsare, SOU 2020:38, och lämnar härmed sitt yttrande.
Borås Stad tillstyrker betänkandet men efterfrågar förtydliganden avseende
skyddet för rapporterande personer, vad som skyddat kan rapporteras samt
sekretess för rapporterande person och andra.
Ärendet i sin helhet
Skyddets omfattning och förhållandet till grundlag

I betänkandet anges att skyddet bör gälla inom all privat och offentlig
verksamhet. Ett undantag för små kommuner under 10 000 invånare föreslås
inte. Skälen som anförs är bland annat att det i annat fall kan vara svårt för
arbetstagare och andra rapporterande personer att avgöra om det i det enskilda
fallet rör sig om en överträdelse av en unionsrättsakt eller någon svensk
författning som faller inom direktivets tillämpningsområde. Detta kan leda till
att personer inte vågar rapportera om missförhållanden. Borås stad delar
uppfattningen att det ska vara enkelt för en rapporterande person att förstå om
de träffas av skyddet för att möjliggöra att personer vågar rapportera. På några
punkter kan dock utredningen förtydligas för att detta ska uppnås.
I direktivet anges att direktivets bestämmelser om offentliggöranden inte ska
tillämpas om en person lämnar ut information direkt till pressen i enlighet med
nationella bestämmelser som etablerar ett skyddssystem för yttrande- och
informationssäkerhet. Direktivet hindrar således inte att de svenska
grundlagsreglerna om tryck- och yttrandefrihet tillämpas före den särskilda
lagstiftningen om trygghet för visselblåsare. Med hänsyn till vikten av att en
rapporterande person känner sig trygg med vilket skydd denne åtnjuter och
särskilt gällande de grundlagsskyddande rättigheterna bör detta förtydligas.
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Skyddet för rapporterande personer

I betänkandet (avsnitt 6.3.1) uppges att politiker inte anges i direktivet i den
krets som ska omfattas av skyddet, men att sådana personer i många fall kan
tillhöra någon av de andra personkategorierna som räknas upp. I betänkandet
konstateras att sannolikt omfattas dock inte alla politiker. Det är t.ex. oklart om
en person som på sin fritid är politiskt aktiv i en kommunal nämnd kan anses
omfattas av de personkategorier som räknas upp i direktivet. Frågan kan därför
ställas om de personkategorier som räknas upp i direktivet bör kompletteras
med kategorin politiker.
Betänkandet anser att politiker inte bör anges som en särskild personkategori i
den nya lagen, politiker har nämligen i regel goda möjligheter att genom sina
politiska uppdrag och sina positioner i samhället lyfta frågor om
missförhållanden.
Borås Stad instämmer i att politiker många gånger kan ha goda möjligheter att
genom sina uppdrag och positioner lyfta frågor om missförhållanden. Det är
emellertid svårt att förutse de situationer avseende missförhållanden som kan
uppkomma i kommunala nämnder och bolagsstyrelser, och därmed bör man
överväga om inte denna kategori personer ska ingå i uppräkningen av de som
skyddat kan rapportera.
Förtroendevalda är såsom framgår ovan inte med i uppräkningen av personer
som ska omfattas av skyddet såsom rapporterande person, dock kan
förtroendevalda som en del av den sekundära personkretsen som bistår en
rapporterande person skyddas av den tilltänkta lagstiftningen. Var gränsen ska
gå mellan bistående och rapporterande person bör, enligt betänkandet, avgöras
av rättspraxis. Borås stad anser att det är otydligt varför persongrupperna skiljer
sig åt när det gäller rapporterande person och bistående person och ser en
otydlighet särskilt i de fall då flera personer rapporterar om samma
missförhållanden var för sig.

Vad kan skyddat rapporteras

Direktivet har viss tröskel för vad som skyddat kan rapporteras. Även nu
gällande svensk lagstiftning (visselblåsarlagen) har en tröskel genom att det ska
vara fråga om allvarliga missförhållanden. I betänkandet uttrycks tveksamhet till
om Sverige kan lägga sig på en lägre nivå än vad som följer av direktivet och
därmed erbjuda ett starkare skydd för rapporterande personer. Betänkandet
uttrycker också att det är tveksamt om direktivet ger stöd för att endast skydda
rapportering av allvarliga missförhållanden, dvs. det som gäller enligt den
befintliga visselblåsarlagen. Ett allvarlighetsrekvisit följer i vart fall inte direkt av
direktivtexten. Det som skyddat ska kunna rapporteras innefattar dock inte alla
överträdelser av unionsrätten. Betänkandet tolkar direktivet som att det
omfattar överträdelser inom områden där det finns ett allmänintresse av att
informationen kommer fram. Betänkandet anser att detta bör komma till
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uttryck i lagtexten genom en kvalifikation som har anknytning till
allmänintresset.
Borås Stad instämmer i betänkandets tveksamheter och anser att det bör
tydliggöras vad som utgör missförhållande av allmänintresse och därmed
skyddat kan rapporteras. Det som inte omfattas av nuvarande lagstiftning
exempelvis konflikter mellan arbetstagare, allmänna missnöjesyttringar och
liknande kan inte heller, så som får förstås, anses uppfylla kravet på
missförhållande enligt den nya föreslagna lagstiftningen.
Det är av stor vikt att det redan i samband med att missförhållanden
rapporteras finns tydlig information om vad som skyddat kan rapporteras, men
även vad som inte omfattas av skyddet. Tydligheten är viktig för att personer
som vill rapportera om ett missförhållande ska veta om de träffas av skyddet
eftersom det annars kan leda till att personer inte vågar rapportera. Vidare är
tydligheten viktig för de enheter som har till uppgift att hantera
visselblåsarfunktionerna.
Sekretess för rapporterande person och andra

Borås stad instämmer i betänkandets resonemang avseende sekretess för
rapporterande person och att det är nödvändigt för att tillgodose de krav som
ställs i direktivet. Den inskränkning av offentlighetsprincipen som en ny
reglering i offentlighet- och sekretesslagen innebär är nödvändig för att uppfylla
direktivet men också för att skapa incitament för personer att anmäla
missförhållanden.
Det är något otydligt i direktivet vilka identiteter, förutom rapporterande
person, som ska skyddas. I betänkandet tolkas det som att även tredje man kan
skyddas. Identiteten på en person som det rapporterats om, det vill säga som
misstänks för missförhållanden, kan också skyddas om det kan antas att syftet
med uppföljningen eller åtgärderna motverkas om uppgiften röjs. Borås stad
anser i grunden att den föreslagna regleringen är bra, men att det kan uppstå
praktiska problem i tillämpningen som behöver hanteras. Ett exempel är hur ett
avslagsbeslut till en person som misstänks för missförhållanden ska skrivas
samt hur länge sekretessen för en sådan person ska gälla, det vill säga hur länge
syftet riskerar att motverkas.
Betänkandet i sin helhet återfinns via nedanstående länk
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/06/sou-202038/
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
Beslutet expedieras till
1. a.remissvar@regeringskansliet.se
2. olof.widgren@regeringskansliet.se
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00466 1.1.2.0

Alternativt förslag

Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna
situationen på Träffpunkt Simonsland
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet är besvarat.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna vill i ett initiativärende få klarhet i ett antal frågor som
uppkommit på grund av att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat
leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt
eget familjeföretag, och om detta bidragit till det nedläggningshot som riktades
mot den dagliga verksamhetens bageri, Östermalms bageri.
Man önskar även svar på hur det kan säkerställas att situationen inte inträffar
igen.
Den utredning som gjorts visar att Träffpunkt Simonslands byte av leverantör i
januari 2016 medförde att bageriet fick mindre att göra. men det var inte den
bidragande orsaken till beslutet om nedläggning. Även om man ej kan dra
slutsatsen att bytet av leverantör var en avgörande orsak till nedläggningen, så
kan det inte uteslutas att det var en bidragande orsak.
Kommunstyrelsen noterar med anledning av den aktuella händelsen att brister
föreligger i den interna kontrollen. Det finns uppenbara brister i
kommunikationen mellan våra kommunala förvaltningar och över tid, samt ett
utvecklingsarbete i frågan är angeläget för att kunna säkerställas att den
beskrivna situationen inte uppkommer igen.
Vidare anser Kommunstyrelsen att samtliga kommunala förvaltningar mer
aktivt ska säkerställa, vid bland annat rekrytering, att olämpliga och otillbörliga
kopplingar mellan anställd och annan verksamhet ej föreligger. Detta ansvar
gentemot arbetstagaren bör förtydligas.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Sverigedemokraterna uppmärksammar i sitt initiativärende att Borås Tidning
den 29 maj 2020 rapporterat att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat
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leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt
eget familjeföretag. Den aktuella chefen ska tidigare ha uppmärksammats om
olämpligheten i detta, men dessa inköp ska ha fortsatt även efter det att
Träffpunkt Simonsland bytt förvaltningshemvist.
Av initiativärendet framgår att som en följd av att man bytte leverantör så ska
den dagliga verksamhetens bageri ha förlorat så stor del av sina intäkter att det,
tillsammans med ett övergripande besparingsbeting, förelåg risk för nedläggning
av bageriet. Det går därmed inte att utesluta att det byte man genomförde av
leverantör år 2017 påverkade beslutet om att lägga ner verksamheten.
För att undvika olämpligheter som att ha det egna familjeföretaget som
leverantör bör det åligga berörda förvaltningschefer att följa upp och säkerställa
en intern kommunikation kring liknande händelser.
Sverigedemokraterna har föreslagit Kommunstyrelsen att besluta,
•

Att Stadsdirektören uppdras redogöra kring turerna i det aktuella fallet i
Träffpunkt Simonsland,

•

Att Stadsdirektören uppdras upprätta kontakt med berörd
förvaltningschef för att fastställa om redogjord händelse påverkat
bedömningen om verksamheten Bageriets nedläggning,

•

Att Stadsdirektören uppdras redogöra för vilka interna kontroller som
finns samt vilka kontroller som den interna kontrollen bör kompletteras
med för att säkerställa att redogjord händelse inte inträffar igen,

•

Att Stadsdirektören uppdras undersöka i vilken omfattning berörda
förvaltningschefer haft kännedom kring redogjord händelse.

Kommunstyrelsen har remitterat initiativärendet till Stadsledningskansliet för
beredning.
Händelseförlopp
Träffpunkt Simonsland öppnade våren 2015 och drevs då av
Stadsdelsförvaltning Öster. I januari 2017 övertogs ansvaret för Träffpunkt
Simonsland av Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF).
Café Simon som finns på Träffpunkt Simonsland drevs under hela 2015 av
Arbetslivsförvaltningen (ALF). I januari 2016 togs driften av Café Simon över
av Träffpunkt Simonsland och Stadsdelsförvaltning Öster, därefter i januari
2017 av FOF.
Ansvaret för den dagliga verksamheten bageri har under hela den aktuella
perioden legat hos Sociala omsorgsförvaltningen.
Under 2015 handlade caféverksamheten på Träffpunkt Simonsland varor från
Östermalms Bageri för drygt 146 000 kronor. Under 2016 och därefter har inga
inköp gjorts från Östermalms Bageri.
FOF har gjort en sammanställning av händelseförloppet angående Träffpunkt
Simonsland och kopplingen till Café Simon, Hulta Torg Konditori AB (Lulus)
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och Östermalms Bageri. Enhetschefen för Träffpunkt Simonsland uppger i
sammanställningen att anledningen till att leveranserna från Östermalms Bageri
upphörde var att bageriet under hösten 2015 inte kunde leverera den mängd
bröd som behövdes för den dagliga driften på Café Simon.
I januari 2016 tog Träffpunkt Simonsland över driften av Café Simon och enligt
enhetschefen tog man även över ALF:s leverantörer: City Knalleland, Sharp
och Lulus. Förvaltningen (Stadsdelsförvaltning Öster) beslutade i februari 2016
att man skulle byta leverantör av bröd på grund av kopplingen mellan
enhetschefen och företaget Lulus, där enhetschefens man var delägare.
Enhetschefen var även suppleant i bolaget till 2020-04-15.
Enligt FOF:s sammanställning av händelseförloppet har det, på grund av ökade
inköpspriser, i september 2017 och i april 2019 gjorts direktupphandlingar
avseende bröd till Café Simon. Lulus har i båda dessa upphandlingar kunnat
leverera till bäst pris och enligt Café Simons önskemål. Dessa upphandlingar
har enligt sammanställningen gjorts av verksamhetschefen och medarbetarna i
caféet.
Caféverksamheten på Träffpunkt Simonsland har under perioden 2017 till och
med april 2020 gjort inköp för sammanlagt 1 968 000 kronor, varav
116 000 kronor avser inköp från Lulus.
Kan kommunen driva näringsverksamhet/bageriverksamhet?
Enligt kommunallagen (2 kap. 7 §) får en kommun driva näringsverksamhet,
om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Genom 27 § konkurrenslagen kan en kommun förbjudas att bedriva
säljverksamhet, dock kan förbud inte fattas för verksamhet som bedrivs inom
den kommunala kompetensen (kommunallagen 2 kap. 1 §). I lag om vissa
kommunala befogenheter (3 kap. 1 §) framgår att kommuner får bedriva
näringsverksamhet i syfte att ge funktionshindrade anställning om de inte i
tillräcklig omfattning inom kommunen kan få anställningar på annat sätt.
Påverkade aktuell händelse beslutet om att lägga ned bageriet
Vid samtal med enhetschef, och tidigare chef för bageriets verksamhet, på
Sociala omsorgsförvaltningen så sjönk bageriets omsättning i och med att man
från och med 2016 inte längre levererade till Träffpunkt Simonsland. Man fick
mindre att göra på bageriet, men det går inte att säga att detta var den
bidragande orsaken till beslutet om nedläggning. Även om man ej kan dra
slutsatsen att bytet av leverantör var en avgörande orsak till nedläggningen, så
kan det inte uteslutas att detta var det en av flera bidragande faktorer. Det hade
gått flera år från det att man inte längre levererade bröd till Träffpunkt
Simonsland till det att beslutet om nedläggning togs, ett beslut som togs utifrån
ett helhetsperspektiv för den dagliga verksamheten vilket byte av leverantör var
en del av.
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Intern kontroll
I Borås Stad har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolag ska
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och
anvisningar för denna.
Av de regler som antagits av exempelvis Kommunstyrelsen så handlar den
interna kontrollen om att på en rimlig nivå säkerställa:
-

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv,

-

att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten
är tillförlitlig och

-

att de regler och riktlinjer som finns efterföljs.

Beträffande bisysslor är man som anställd i kommunen skyldig att på eget
initiativ anmäla en bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som
arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisysslan. Som offentligt
anställd får man inte ha bisysslor som rubbar allmänhetens förtroende för
opartiskheten i arbetet.
Arbetsgivaren ska informera allmänt om vad som menas med förtroendeskadlig
bisyssla. Det sker lämpligen i samband med introduktionen av nyanställda och
på arbetsplatsträffar. Informationen kan även tas upp i utvecklingssamtalen,
särskilt med medarbetare som jobbar med myndighetsutövning, upphandling,
tillsyns- och kontrolluppgifter, egendomsförvaltning samt verksamhets- och
förvaltningsledning
Utförlig information om bisysslor finns på Borås Stads intranät.
Om kommunens regler för bisysslor följs och den interna kontrollen genomförs
på sätt som beskrivits ovan så bör det kunna säkerställas minska risken att den
beskrivna situationen inte uppkommer igen.
Dock anser Kommunstyrelsen att det föreligger uppenbara brister i
kommunens interna kontroll, och ett behov av ett utvecklingsarbete avseende
kommunikationen mellan förvaltningar bör initieras.
Vidare anser Kommunstyrelsen att samtliga kommunala förvaltningar mer
aktivt ska säkerställa, vid bland annat rekrytering, att olämpliga och otillbörliga
kopplingar mellan anställd och annan verksamhet ej föreligger.
Har aktuell händelse varit känd
Enligt den sammanställning som FOF upprättat och den redogörelse som
lämnats av enhetschefen för Träffpunkt Simonsland så beslutades det i februari
2016, i samråd i Stadsdelsförvaltning Öster, att Träffpunkt Simonsland skulle
byta leverantör från Lulus på grund av att enhetschefens make var delägare i
bolaget. Omständigheterna var således kända då ansvaret för verksamheten låg
under Stadsdelsförvaltning Öster.
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I januari 2017 övergick ansvaret för Träffpunkt Simonsland till FOF. Enligt
samtal med förvaltningschefen på FOF fick man i samband med
omorganisationen ingen kännedom om enhetschefens koppling till Lulus, utan
det var något som uppdagades först under våren 2020.

Beslutsunderlag
1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Bisysslor
och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen

Bilaga till § 398 Initiativärende: När kommer Återrapporteringen om lägesbild
Kommunstyrelsen
2020-10-12

Norrby?Initiativärende

Initiativärende: När kommer Återrapporteringen om lägesbild Norrby?
I december 2019 presenterades en lägesbild framtagen av Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)
om situationen på Norrby. Lägesbilden pekar på allvarliga problem som kriminella nätverk,
trångboddhet och otillbörlig påverkan.
Den 20 januari behandlades rapporten av Kommunstyrelsen. Moderaterna och Kristdemokraterna
fick gehör för ett alternativt förslag om att regelbundna återrapporteringar ska ske till
kommunstyrelsen, om vilka åtgärder kommunens nämnder och bolag har vidtagit mot bakgrund av
det som framkommit i rapporten.
Till första tillfället för återrapportering begärde vi en särskilt rapport om hur arbetet med minskad
trångboddhet, samt arbetet för bättre renhållning och minskad skadegörelse hade fortlöpt. Det är
båda områden som spelar stor roll för situationen för de boende på området och där det finns
mycket konkret att göra.
Nu har det snart gått 10 månader sedan vi fattade beslut om att återrapportering skulle ske. Våra
nämnder och bolag har haft närmare 300 dagar att arbeta utifrån rapporten. Sedan beslut om
återrapportering fattades har vi haft 13 sammanträden med kommunstyrelsen. Trots det har vi ännu
inte sett röken av en enda återrapport i Kommunstyrelsen. Det är under all kritik.
Vi förväntar oss en första återrapportering inom kort. Vi kommer fortsätta följa upp ärendet med
initiativärenden, till dess att kommunstyrelsens beslut faktiskt verkställs.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Snarast möjligt ska kommunstyrelsen ges en återrapport kring hur berörda nämnder har arbetat och
framgent tänker arbeta mot bakgrund av lägesbilden om situationen på Norrby. Vid det första
återrapporteringstillfället ska särskilt fokus vara på arbetet mot trångboddhet samt arbetet för
bättre renhållning och minskad skadegörelse.

Allianspartierna i Borås
Kristdemokraterna

Moderaterna

Niklas Arvidsson

Annette Carlson

