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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.
§ 568
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Morgan
Hjalmarsson (L) som ersättare.
§ 569
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.17–14.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 570
2016/KS0337 004
Revidering av Borås Stads arkivregler
Borås Stads arkivregler fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december 2012 och
ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar
Kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016 att Kommunstyrelsen, istället för
Kulturnämnden, från och med den 1 januari 2017 ska utgöra arkivmyndighet.
SKL har i oktober 2015, tillsammans med Riksarkivet, utkommit med nya råd om
styrning av den kommunala arkivverksamheten samlat i skriften ” Vem bestämmer
om arkiv i kommunen?” I skriften finns ett nytt förslag till styrdokument innehållande regler för hantering av arkiv som ersätter det tidigare normalreglementet för
arkivfrågor.
Föreliggande förslag till nya regler för hantering av arkiv i Borås stad bygger helt på
de förslag till arkivregler som utarbetats av SKL tillsammans med Riksarkivet.
När det gäller kommunens bolag kan konstateras att arkivreglerna blir gällande för
bolagen först efter ett stämmobeslut där stämman antagit sådana bestämmelser
införda i exempelvis en bolagsordning eller ett ägardirektiv.
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Arkivmyndigheten kan inte överta fullmäktiges arkiv med stöd av arkivlagen 9 §
eftersom fullmäktige inte står under arkivmyndigetens tillsyn (arkivlagen 1§, 1 st.).
Om fullmäktige önskar förvara sina handlingar hos arkivmyndigheten får det i istället
ske genom att handlingarna genom ett beslut deponeras hos arkivmyndigheten. Det
formella ansvaret för arkivvården kvarstår då hos fullmäktige. Fullmäktige föreslås
därför fatta ett beslut om deponering av handlingarna.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga nämnder och bolag.
Samtliga remissvar innehåller ett tillstyrkande av förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa reviderade ”Arkivregler för Borås Stad” att gälla t.o.m. 2020.
Ge arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta rekommendationer och riktlinjer för arkivreglernas
tillämpning.
Kommunfullmäktige föreslås besluta för egen del:
Deponera fullmäktiges handlingar hos arkivmyndigheten.
§ 571
2016/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 september-7
oktober 2016 ( ärendenummer 662-708, 710-752, 754-758 och 761-765/2016).
§ 572
2016/KS0003 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 september 2016
(ärendenummer 12/2016).
§ 573
2015/KS0657 003
Förslag till justering av reglemente för Sociala omsorgsnämnden i
Borås Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den
2016-03-17, § 85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-0101. Härefter har ytterligare något behov av justering upptäckts och i något fall har de
tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som
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medför behov av justering av vissa reglementen för dokumentens korrekthet.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta kompletteringar i följande reglemente i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Sociala omsorgsnämnden.
§ 574
2011/KS0774 008
Grafiska regler för Borås Stad
Kommunfullmäktige fastställde 20 maj 2010 grafiska regler för Borås Stad. Dessa
styr hur kommunens logotyp ska se ut och användas, och hur kommunen grafiskt ska
profileras i olika sammanhang.
De grafiska reglerna medger att vissa verksamheter, som har ett större behov av
marknadsföring och profilering, kan ha egna logotyper och egna grafiska regler.
Dessa var från början gymnasieskolorna, baden, de publika verksamheterna hos
Kulturförvaltningen samt Servicekontoret. Borås Stads ungdomsråd har rätt att ha
egen logotyp. Efter beslutet 2010 har revideringar gjorts för att tillåta även Brygghuset, Lundby Park och Orangeriet att ha egna grafiska regler.
Den nuvarande versionen av de grafiska reglerna ska enligt Kommunfullmäktige
revideras under 2016.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till förnyade grafiska regler för Borås
Stad. Det nya förslaget är betydligt mer kortfattat än det tidigare dokumentet för att
bli ett renodlat regeldokument. Det kommer att kompletteras med en handbok på
Borås Stads intranät som innehåller stöd som gör det enklare att följa reglerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.
§ 575
2015/KS0111 739
Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp innehållande
tjänstemän från Borås Stad samt företrädare för funktionshinderorganisationerna har
arbetat med att revidera det tidigare gällande programmet och tagit fram ett nytt
förslag. Förslaget till program har skickats till berörda aktörer, 59 remissinstanser.
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Svar har inkommit från 27 remissinstanser (se remissammanställning).
Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera inkomna synpunkter har
beaktats, tex en tydligare hälsofrämjande ansats i programmet. Det finns också en del
förtydliganden och redaktionella förändringar.
Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder som
underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet
från 2017. Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program. Sociala omsorgsnämnden ansvarar
dessutom för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker i
samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen
redovisas till Kommunstyrelsen, som ansvarar för fastställande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa ”Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 samt handlingsplan för 2017att gälla
från den 1 januari 2017.
§ 576
2015/KS0689 739
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela Hallgren
(KD); Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen
Falco Guldenpfennig (KD) och Ingela Hallgren (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en dietisttjänst som ska verka på vård- och omsorgsboenden samt i hemtjänsten i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Kommunala funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
I Borås Stad finns inom kommungemensam kostverksamhet en verksamhetsutvecklare som har flera av de uppdrag som motionärerna efterfrågar, t ex, utveckla
rutiner och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagande, utbilda personal inom
området kost och nutrition samt ge råd och stöd och vara diskussionspartner när det
gäller mat och näringsproblem. Funktionen har även andra uppdrag, t ex delta i
livsmedelsupphandlingen.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla rutiner
kring nutrition utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och sjuksköterskan har i sin tur ett stort ansvar för att identifiera och åtgärda nutritionsproblem för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.
I avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland framgår att VG-regionen har ansvaret för
specialistinsatser.
Västra Götalandsregionen kommer 2017 införa en ny dietistverksamhet. Det
kommer att finnas dietister på Vårdcentralerna. Telefonlinjen Dietist kommer
också att starta på dagtid.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 577
2015/KS0453 609
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): Entreprenörskap i föroch grundskola
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra åt Stadsdel Norr att ta fram en modell för hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett pilotprojekt på någon skola.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster och Öster samt till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen bedömer att det är rimligt att enheterna själva ges möjlighet att
välja former för hur man ska arbeta med frågan då de har olika behov och förutsättningar. Det är därför inte lämpligt att ta fram en specifik modell för hur man jobbar
med entreprenörskap i förskolan och grundskolan.
Då förskolor och skolor redan arbetar eller har arbetat med olika projekt inom
området, anser Kommunstyrelsen att ett pilotprojekt sannolikt inte tillför ytterligare
information i frågan. Däremot är det viktigt att ta vara på de erfarenheter som gjorts
i pågående eller avslutade projekt.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
§ 578
2016/KS0682 700
Revidering av Riktlinjer för medborgardialog
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
september 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016.
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
En översyn av riktlinjerna har genomförts under 2016. För att få ett underlag inför
detta arbete har nämnderna besvarat ett antal frågor angående arbetet med
medborgardialog år 2014 och 2015. Utifrån nämndernas svar görs bedömningen
att några förtydliganden och redaktionella förändringar endast behöver göras i
nuvarande riktlinjer;
Kommunstyrelsen föreslår att kommande revideringar och uppföljningar görs av
Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till och med 2020.
§ 579
2015/KS0508 253
Försäljning av Kråkered 2:48, Granbäcken, Norra Granbäcksvägen 6,
Borås
Lokalförsörjningsnämnden beslutade den 2015-06-16 att föreslå Kommunstyrelsen
att besluta om avstyckning och försäljning av ett bostadsobjekt på fastigheten
Kråkered 2:48. Bostadshuset från tidigt 1900-tal är i dåligt skick, men ingår i Borås
kulturmiljöprogram och kan därför betraktas som en skyddsvärd miljö enligt Planoch bygglagen. Efter budgivning hos fastighetsmäklare har två privatpersoner lämnat
bud, varav det högsta budet har antagits och budgivaren valts ut som lämplig köpare.
En lämplig fastighet om 1193m² har bildats för ändamålet. Bostadshuset består av 1
rum och kök med vind. Huset har stått obebott och outhyrt i ca ett år och är i behov
av omfattande renoveringar. Huset säljs i befintligt skick, med en önskan från kommunen att huset renoveras varsamt för att bevara det kulturhistoriska värdet. För
området finns ingen detaljplan. Köpeavtal har träffats som innebär att kommunen
säljer fastigheten för en köpeskilling om 350 000 kronor. Tillträde och betalning sker
2016-12-30.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Fastigheten Kråkered 2:48 säljs till föreslagen köpare för 350 000 kronor.
§ 580
2016/KS0516 256
Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2017
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje
kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter,
småhus efter den årliga förändringen i SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2016 bygger på 2015-års marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och
för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att priserna räknats upp med 16 %,
vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter 2016 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds
sommarstad har följande försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 278 400 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 243 600 kronor;
- Viareds sommarstad, 223 300 kronor.
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv
2016 har en prisökning av småhus skett på ca 25 %. För 2017-års försäljningspris
torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 %
av 2015-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 25 % jämfört med
2013 års priser. Exempel på de nya priserna finns i bifogat PM.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom
fritidshusområdena Bosnäs och Viared föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 300 000 kronor;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 262 500 kronor;
- Viareds sommarstad 240 600 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs med byggrätt 100 kvm motsvarar 80 %
av fastighetstaxeringens riktvärde för normaltomt. För tomträtter inom Bosnäs med
byggrätt om högst 60 kvm och inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av
riktvärdet för normaltomt. Det 25 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom
Västsverige har även lagts på samtliga fritidshustomter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen justerar från den 1 januari 2017 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter,
småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan
angivna principer och angivna priser.
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§ 581
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-10-31.
(2016/KS0008 049)

b)

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2017.
(2016/KS0735 030)

c)

Öppnande av förstudiekonto för Skyttecentrum
(2016/KS0719 821)

§ 582
2016/KS0732 045
Förändringar i externa borgensåtaganden 2016
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad
vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att
kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från
kommunen till ett företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt
EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till externa parter, som kan anses verka i
konkurrens, behöver därför marknadsprissättas. Avgiftens storlek ska omprövas vid
varje låneomsättning, eftersom avgiften ska avspegla en marknadsmässighet.
Under 2016 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån
som inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver
fastställas för den omsatta delen (Borås Stad går i borgen för 80 % av den omsatta
lånevolymen 6 374 830 kronor; 5 099 864 kronor).
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka har ansökt om utökad
kommunal borgen med 1 500 000 kronor. Anledningen är att föreningen ska utföra
nödvändig fasadrenovering, och detta behöver lånefinansieras.
Borås Stad är sedan tidigare i borgen för Blombacka. Borgensåtagandet uppgick per
2015-12-31 till 26 267 314 kronor. Normalt är kommunen restriktiv när det gäller att
bevilja kommunal borgen. Enligt Borås Stads finansiella styrdokument får kommunen endast gå i borgen för extern part om det kan anses vara av allmänt intresse,
och sådant beslut ska tas av Kommunfullmäktige.
När ursprunglig borgen ingicks för Blombacka bedrevs där kommunal verksamhet
genom särskilt boende med hemtjänstinsatser, och kommunens stora engagemang
motiverade borgensåtagandet. Kommunen bedöms kunna gå i utökad borgen till
följd av det stora borgensåtagande som sedan tidigare finns i föreningen, även om
Blombacka idag är ett ordinärt seniorboende.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borgensavgift med 0,43 % påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för
borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 374 830 kronor.
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka erhåller en utökad kommunal borgen på
maximalt 1 500 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att reducera den kommunala borgen i
takt med att föreningen amorterar på det externa lånet. För den utökade borgen ska föreningen
erlägga en borgensavgift, vilken för närvarande utgör årligen 0,43 %.
§ 583
2016/KS0722 282
Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet (Fastighet Saturnus
14, Österlånggatan 64)
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 september 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att godkänna en utökad inhyrning av kontorslokaler i
fastighet SATURNUS 14, Österlånggatan 64, för att ersätta Stadsdelsnämnden
Östers förvaltningslokaler samt Bodaskolan plan 4.
Förslaget gäller 1 882 m² till hyran 1 882 000 kr/år, dvs. 1 000 kr/m², med en
indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01
till 2021-12-31. I budget 2017 ligger som förslag att schablonhyran för lokalgruppen
kontor sätts till 1 142 kr/m² för nya lokaler. Detta innebär att den hyresintäkt
Lokalförsörjningsnämnden får ta ut för lokalerna är 2 149 244 kr/år vid full
beläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i
SATURNUS 14, Österlånggatan 64 under perioden 2017-01-01 till 2021-12-31
med en hyresnivå på 1 882 000 kr/år.
§ 584
2016/KS0723 282
Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet (Fastighet kvarteret
Cedern, Ramnåsgatan 1)
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 september 2016 föreslagit
Kommunfullmäktige att godkänna en utökad inhyrning av kontorslokaler
i fastighet kv CEDERN, Ramnåsgatan 1, för att ersätta Stadsdelsnämnden Östers
förvaltningslokaler samt Bodaskolan plan 4. I detta förslag läggs samtliga befintliga
avtal i fastigheten samma för att de ska harmonisera i avtalstid.
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Förslaget gäller en total förhyrd yta om 4 260 m², där 1 000 m² är tillkommande mot
den tidigare inhyrningen. Den årliga hyran för avtalet är 3 560 000 kronor, där
835 681 kronor avser den tillkommande ytan. Kvadratmeterhyran för lokalerna är
alltså 836 kronor med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Avtalet
löper under perioden 2017-04-01 till 2027-03-31. I budget 2017 ligger som förslag att
schablonhyran för lokalgruppen kontor sätts till 619 kronor/m² för gamla lokaler.
Detta innebär att den hyresintäkt Lokalförsörjningsnämnden får ta ut för lokalerna är
2 636 940 kronor/år vid full beläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i kvarteret
CEDERN, Ramnåsgatan 1 under perioden 2017-04-01 till 2027-03-31 med en total
hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 3 560 000 kronor/år.
§ 585
2016/KS0069 041
Ansökan om medel för biblioteksverksamhet riktad till nyanlända
Kulturnämnden ansöker om att ett utökat Kommunbidrag med 700 000 kronor för
att möta det behov av biblioteksservice som det ökade antalet nyanlända innebär.
Kulturnämnden skriver att biblioteken i Borås vill fortsätta men även utveckla
biblioteksverksamheten för att möta de behov och önskemål som gruppen nyanlända
har. De olika media som finns på Stadsbiblioteket avsedda för målgruppen skulle
även behöva köpas in till andra folkbibliotek i Borås. För att möta det stora behovet
av gruppintroduktioner och individuell vägledning behövs det under ett år en
bibliotekarietjänst som skulle arbeta med att planera för och genomföra verksamhet
riktad till nyanlända på folkbiblioteken i Borås. Den extra tjänsten skulle också
möjliggöra ett mer aktivt arbete med målgruppen vilket skulle ges möjlighet till högre
grad av delaktighet vad gäller utformandet av program och aktiviteter. Detta planeras
ske i samverkan med föreningsliv och andra aktörer i Borås.
Följande delposter ingå i Kulturnämndens anslagsframställan:
-Inköp av media till biblioteken i Borås 100 000 kronor
-Bibliotekarietjänst under ett år för att samordna och genomföra
introduktioner och vägledning. I samverkan med andra aktörer genomföra
program och aktiviteter. Handleda språkpraktikanter. 500 000 kronor
-Programverksamhet som till exempel sagostunder, författarbesök och musik
100 000 kronor.
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 om fördelning av det tillfälligt utökade
generella statsbidraget på 81,0 miljoner kronor med anledning av den rådande
flyktingsituationen. I detta beslut reserverades 5,0 miljoner kronor till Kommunstyrelsens förfogande utifall oförutsedda behov skulle uppkomma. Till dags dato har
Kommunstyrelsen beviljat Stadsdelsnämnden Norr 1,0 miljoner kronor till verksamheten vid CFL (Centrum för flerspråkigt lärande). Den nu aktuella ansökan från
Kulturnämnden ser Kommunstyrelsen positivt på och beviljar därför nämnden ett
tillfälligt utökat Kommunbidrag på 700 000 kronor. I den mån medlen inte hinner
förbrukas under 2016 ges här ett generellt medgivande att återstoden finns tillgänglig
under 2017.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kulturnämnden beviljas ett tillfälligt utökat Kommunbidrag på 700 000 kronor.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslås beslut: Kulturnämnden
ej beviljas ett tillfälligt kommunbidrag på 700 000 kronor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Patric Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklinga (SD) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Kulturnämnden beviljas ett tillfälligt utökat Kommunbidrag på 700 000 kronor.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
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§ 586
2016/KS0730 701
Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna
organisationerna i Borås
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom Borås
Stads åtagande i den föreslagna Överenskommelsen mellan Borås Stad och De
idéburna organisationerna i Borås. Nämnden ber också Kommunstyrelsen att avgöra
vilken nämnd och förvaltning som ska ansvara för det fortsatta arbetet med
Överenskommelsen.
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan
ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Den lokala Överenskommelsen i
Borås handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer ska kunna
utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan
upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och
möjlighet att påverka. Representanter från De idéburna och Borås Stad har fört en
dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma
dokument. Dokumentet har varit ute på en bred remiss där samtliga remissinstanser
tillstyrker detsamma förutom 2 st. som avstår från att yttra sig.
I Kommunstyrelsens förslag till Budget 2017 föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden skall ha huvudansvaret för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås godkänns.
Fritids- och folkhälsonämnden utses att vara huvudman för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
§ 587
2010/KS0308 446
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VAförsörjningen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning antas.
§ 588
2010/KS0308 446
Plan för vatten och avlopp i Borås
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett
miljöriktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VAförsörjningen.
Planen för dricksvatten och avlopp redovisar åtgärder och aktiviteter under planens
giltighetsperiod för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad. Planen är en sammanvägning och slutsatser
utifrån det som framkommit i underlagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Plan för vatten och avlopp i Borås antas.
§ 589
2016/KS0643 403
Miljörapport Tertial 2 2016 Borås Stad
I denna Miljörapport redovisas arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2106 som
beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. I tertial 2 2016 har redovisningen
fokuserats på ett urval av etappmål samt en fördjupad analys av verksamheternas
arbete för fler fossilbränslefria tjänsteresor samt kommunkoncernens arbete för att
öka förutsättningarna för hållbara resor i staden.
Borås Stads miljömål håller på att revideras. Inom ramen för arbetet med
revideringen förs dialog kontinuerligt om det interna miljöarbetet i staden.
Dialogen om och implementeringen av det interna miljömålsarbetet fortsätter under
2017. Borås Stad deltar också i processen som pågår regionalt kring ökad samverkan
om de regionala miljömålen. Detta arbete kommer fortsätta under 2017.
Arbetet syftar också till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Därför redovisas i denna
rapport kort kopplingarna mellan etappmålsarbetet och de globala målen men också
folkhälsomålen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna
§ 590
2016/KS0673 214
Yttrande över planbesked för detaljplan för Centrum, Vile 3 och 4
En ansökan om planbesked har inlämnats till Samhällsbyggnadsnämnden gällande
rubricerad fastighet.
Befintlig kontorsbyggnad skall förädlas och kvarteret kan förtätas.
Kontorsytor blir till ca 45 st hyresrätter samt ett LSS-boende med ca 10 st lägenheter.
Kvarteret kan enkelt förtätas och byggas på med 2 våningar och det skapar ytterligare
35 st nya hyresrätter.
Nämnden har översänt ansökan till Kommunstyrelsen för yttrande
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan för Vile
3 och 4 för att tillåta påbyggnad av ytterligare bostäder och LSS boende.
Planavtal ska upprättas med exploatören som ska själv bekosta planarbetet och
eventuella nödvändiga utredningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
Har inget att erinra mot planbesked för detaljplan för centrum, Vile 3 och 4.
§ 591
2014/KS0630 214
Yttrande granskning över detaljplan för Dammsvedjan, Släpan 2
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat7 förslag till detaljplan för
yttrande.
Området ligger i kvarteret Släpans sydöstra hörn, mellan Svedjegatan och Tingsgatan, med
Bygatan som avgränsning i öster. Planområdets storlek är ca 1850 m2. Största delen av
planområdet ägs av Släpansfastigheter AB, och en mindre del ägs av BRF Släpan i Borås.
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Dammsvedjan genom att ersätta den befintliga
kontorsbyggnaden med ett flerbostadshus. Byggnaden ska utformas med en hög arkitektonisk
kvalitet och med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och utemiljö.
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Förslaget innebär en förtätning av bebyggelse vilket är positivt. Kommunstyrelsen
har i övrigt inget att erinra mot förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 december 2016

Göran Björklund

