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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.
§ 455
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Patric Silfverklinga (SD) med Per
Carlsson (S) som ersättare.
§ 456
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.24–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 457
2016/KS0369 042 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunstyrelsen 2016.
(2016/KS0369 042)

b)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunfullmäktige 2016
(2016/KS0370 042)

§ 458
2016/KS0581 009
Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen
ansvarar Kommunstyrelsen.
Kvalitetspolicyn anger förutom uppdraget – ”Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt
uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag” – också de ledstjärnor
som vi har för ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete:
•
•
•

Professionalism
Engagemang
Lärande
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Dessa ledstjärnor är numera grunden för de centrala lönekriterierna och börjar bli
kända i organisationen. Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att arbetet
med att implementera dessa kan fortsätta och föreslår därför att Kvalitetspolicyn ska
fastställas att gälla ytterligare fyra år, till och med 2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställs att gälla till och med 2020.
§ 459
2016/KS0554 100
Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Partierna i Borås Stad har genom en internremiss fått möjlighet att yttra sig. Inkomna
yttranden från de partier som valt att utnyttjat möjligheten föreslås fogas som bilagor
till Borås Stads yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning. Yttrandet begränsas till att
omfatta utredningens förslag gällande föreslagna indelningsförändringar för Västra
Götaland.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Vi föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett
nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger
vidare på befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete
med Norge.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen
som berör ny läns- och region/landstingsindelning för Västra Götaland.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Borås Stad avslår de förslag i utredningen som berör ny läns- och
region/landstingsindelning för Västra Götaland, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-12

4 (10)

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande."
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Anna Svalander (L), Ulf Sjösten (M), Marie Fridén (M),
Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Kerstin
Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning för Västra Götaland.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
§ 460
2016/KS0330 001
Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och förvaltningsorganisation
Lokalförsörjningsförvaltningen har under en längre tid processat lokalfrågor
tillsammans med arbetsgrupper inom respektive område och förvaltning.
Arbetet har fungerat väl men tiden är knapp. Det återstår en hel del arbete innan allt
är på plats och det behövs några ställningstaganden, bl.a. en beställning till Lokalförsörjningsnämnden på förhyrning av lokaler.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
•
•
•
•
•

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att förhyra externa lokaler enligt nedan;
Saturnus cirka 1774 m2
Ramnås cirka 600 m2 (1000 m2 brutto)
Vulcanus cirka 400 m2
Samt ytterligare kompletterande yta med ca 1200-1500 m 2 som behövs som ersättning för
Bodaskolans plan 4 och samtidigt undersöka förtätning, eget ägda lokaler och inhyrning eller
kombination av detta som alternativ.
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§ 461
2016/KS0496 700
Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd
för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Sjuhäradskommunerna har tagit fram
ett gemensamt svar till SKL.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Kommunerna ska inte bidra till finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Stödfunktionen föreslås istället finansieras via
medlemsavgiften för SKL.
§ 462
2016/KS0515 256
Omreglering av tomträttsavgäld för Azimuten 3 m.fl.
Innevarande år är 13 tomträtter för småhusfastigheter, 57 tomträtter för fritidshusfastigheter, 1 tomträtt för idrottsfastighet och 1 tomträtt för hyreshusfastighet
aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna
medför att avgälderna skall gälla från 2018-01-01 och 2018-07-01. Avgäldsperioderna
är 10 år för alla fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i samband med omregleringen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder
enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall
överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder, när det
finns uppenbara skäl.
§ 463
2016/KS0008 049
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-08-31. (2016/KS0008 049)
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§ 464
2016/KS0600 107
Överlåtelse av aktier i Inkubatorn i Borås AB
Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av Inkubatorn. Bakgrunden var att bolaget
hade ett behov av en stabil ägare och av att hitta en lösning för att säkerställa
inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Kommunen övertog ägandet medan
övriga parter (Västra Götalandsregionen, Högskolan och Sjuhärads kommunalförbund) skulle stödja bolaget genom bidrag/uppdragsersättningar.
Borås Stad har därefter fört samtal med Högskolan om ett eventuellt gemensamt
ägande av bolaget, där dock slutsatsen blivit att Högskolan inte går in som delägare
utan kommunen kvarstår som helägare. Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som
långsiktigt, och bolaget bör hanteras organisatoriskt på samma sätt som kommunens
övriga bolag. Därför föreslås att Inkubatorn i Borås AB lyfts in i Borås Stadshus AB.
Köpeskillingen sätts till 100 000 kronor, vilket är lika med aktiekapitalet. Bolagets
egna kapital per 2015-12-31 uppgick till 1,6 mnkr. Bolaget är dock helt beroende av
bidrag för att inte gå med underskott. Aktiernas värde kan därför anses sakna
egentligt marknadsvärde, vilket motiverar den föreslagna köpeskillingen.
Ägardirektiv och bolagsordning föreslås kvarstå oförändrade.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Aktierna i Inkubatorn i Borås AB överlåts från Borås Stad till Borås Stadshus AB, för
etthundratusen kronor (100 000 kronor), i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal.
§ 465
2016/KS0567 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2015 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2015 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 28 335 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2015 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 759 646 kronor.
Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans
donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som
styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling. Under året har
77 650 kronor utdelats. Vid utgången av 2015 uppgick utdelningsbara medel till
343 830 kronor.
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Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen föreslår att stiftelsen framöver placerar sitt kapital så att det följer
Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2015 års
förvaltning.
§ 466
2015/KS0582 287
Anslagsframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7-9, Fristads
Prästgård 1:101
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 augusti 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagaframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7-9 under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudgeten för 2016 är det avsatt 43 660 000 kronor. I anslagsframställan
är summa för projektet beräknat till 40 383 000 kronor. Förslaget innebär till stor del
att förbättra arbetsmiljön för elever och medarbetare, samt se över hur lokalerna kan
disponeras i syfte att få bästa möjliga lokallösning även ur ett pedagogiskt perspektiv.
Ombyggnaden av Fristadskolan innebär inte att elevkapaciteten utökas, utan anpassas
till fem parallella klasser 7-9.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan anvisa
40 383 000 kronor till Lokalförsörjningsnämnden för ombyggnad av Fristadskolan 7-9,
Fristads Prästgård 1:101.
§ 467
2016/KS0593 291
Projekteringsframställan Bodaskolan plan 4
Behovet av platser inom grundskolan i Stadsdel Öster är stort och brådskande då det
finns behov av fler skolplatser till höstterminen 2017.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-12

8 (10)

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016: ”Omedelbart påbörja arbetet
med en förstudie för att ombilda Bodaskolans 4:e våning till utbildningslokaler.
Stadskansliet och Lokalförsörjningsnämnden uppdras till Kommunstyrelsens nästa
sammaträde redovisa en beslutsprocess som möjliggör inflyttning till höstterminen
2017.”
Lokalförsörjningsförvaltningen presenterar en tidsplan som bland annat förutsätter
att det vid dagens sammanträde beslutats om ett projekteringsuppdrag där investeringsutgiften beräknas till 30 000 000 kronor samt att detta läggs in i 2017 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen förutsätter att planeringen sker i nära samarbete
med Bodaskolan (verksamheten).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Lokalförsörjningsnämnden ges projekteringsuppdrag för ombyggnad av Bodskolan plan 4.
Uppdraget ges under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringen i samband med
behandlingen av 2017 års budget.
§ 468
2016/KS0272 339
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Utvärdering av Grönområdesplan 2015. (2016/KS0272 339)

§ 469
2015/KS0155 432
Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala,
Bredared och Dalsjöfors
Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområdet
bifogas.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom
Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Borås
Energi och Miljö AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Anna Svalander (L), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6:
Ärendet skall avgöras idag.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L) till förmån för Annette Carlsons
återremissyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
vattenskyddsområde fastställs.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie Fridén
(M), Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L).
§ 470
2015/KS0413 420
Förändrad VA-hantering i Kvarbo-Hästhagen, Bosnäs och Kullasand
Borås Energi och Miljö AB har i samverkan med Miljöförvaltningen och Stadskansliet utrett vilka områden i kommunen som kan ha behov av förändrad VAförsörjning. Behovsbedömningen bygger på ett antal kriterier baserade på samhälls-,
miljö- och hälsofaktorer. Målsättningen är att bedöma alla områden med samlad
bebyggelse i kommunen, som har enskild VA-försörjning enligt 6 § i Lagen om
allmänna vattentjänster.
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Miljö- och konsumentnämnden bedömer att kommunen har en skyldighet att ordna
vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang för områdena KvarboHästhagen, Bosnäs och Kullasand enligt lagen om allmänna vattentjänster. Miljö- och
konsumentnämnden uppmanar därför Borås Stad att initiera ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram beslutsunderlag, som ska ligga till grund för
verksamhetsområden för allmänt VA i de tre områdena ovan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Borås Energi och Miljö AB att i ett förvaltningsövergripande arbete ta
fram underlag för att utvidga verksamhetsområdet för VA att omfatta även Kvarbo-Hästhagen,
Kullasand och Bosnäs.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Patric Silfverklinga (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2016

Göran Björklund

Bilaga till § 459 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

