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Tid och plats
Kl 14.00–15.44
Omfattning
§ 276-300
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (SD)
Erika Storme Martinger (S)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Per Carlsson (S)

Ersättare
Kerstin Koivisto (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Anna Christensen (M)
Cecilia Andersson (C)
Pontuz Fritzson (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Martin Jakobsson
Roger Cardell
Åke Thor
Lena Frygne

kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf. marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
finanschef
budgetchef
finanssekreterare
controller
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säkerhetssamordnare
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.
§ 276
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Krister Maconi (SD) med Tom
Andersson (MP) som ersättare.
§ 277
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.05–15.35 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 278
2012/KS0219 007
Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad
Revisionskontoret har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning av Borås Stads resursfördelningsmodell med avseende på hur modellen
tillämpas och i vilken utsträckning andra principer för fördelning styr.
Granskningen har genomförts av KFI (Kommunforskning i Väst) och revisionskontoret.
Ett förslag till yttrande över granskningen har utarbetats.
Andra revisorsgruppen framför i missiv den 20 februari 2012 att resursfördelningsmodellen skapades för att ge rimligt likartade förutsättningar i en situation med 11
kommundelar (inkl Bollebygd). Tre stadsdelar med en likartad befolkningsstruktur
har medfört att modellen delvis har förlorat sin omfördelande betydelse, och att nya
omfördelningsprinciper utvecklats i stadsdelarna. Granskningen visar att beslut som
har konsekvenser för den slutliga fördelningen av resurser till verksamheterna tas på
olika nivåer och med olika utgångspunkter. Det finns en risk för att såväl resursfördelningsmodellen som rambesluten sätts ur spel på detta sätt, och att nya principer
som adderas till gamla modeller skapar en distans till de ursprungliga besluten tagna
av Kommunfullmäktige.
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Stadskansliet har i 19 punkter kommenterat revisionsrapporten. Dessa kommentarer
finns i fetstil i den utsända rapporten. Kommentarerna har överlämnats till revisionskontoret.
Kommunstyrelsen konstaterar att den revisionsrapport som författats av Gustaf
Kastberg från Kommunforskning i Västsverige avslutats med ett konstaterande att
resursfördelningsmodellen fungerar bra och den är etablerad, accepterad och i stor
utsträckning efterlevs. Denna slutsats finns dock inte med i Stadsrevisionens
sammanfattning eller i revisorsgruppernas skrivelse till nämnderna. Även om
utredaren drar denna slutsats är det viktigt för framtiden att diskutera upplevda
problem kring modellen. Men i detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma
att resurstilldelningen till stadsdelnämnderna inte enbart beror av hur fördelningsmodellen är uppbyggd utan även innehåller andra moment.
Revisorsgrupperna förordar ett annat tidsschema för budgetprocessen för
Stadsdelsnämnderna än det nuvarande med innebörd att slutlig resurstilldelning
fastställs under våren. Kommunstyrelsen är medveten att denna åsikt finns även på
andra håll i kommunens organisation.
Kommunstyrelsen allmänna uppfattning är att en framgångsrik organisation ständigt
måste vara beredd att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Detta tillsammans
med att det faktiskt har fungerat för vår kommun och ett stort antal andra kommuner med den nuvarande ordningen att ta budgetbeslut på hösten gör att Kommunstyrelsen nu inte är beredd att ändra tidsordningen.
Men frågan om förändring av budgetprocessen har dock redan tidigare väckts i den
politiska diskussionen och kommer att tas upp till behandling inom Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
§ 279
2012/KS0371 003
Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för
extraordinära händelser
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Borås Stad, med beaktande
av sin risk- och sårbarhetsanalys, fastställa en plan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser.
En sådan risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram för Borås Stad mot bakgrund av
lagen om extraordinära händelser samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Enligt 2 kap. 2 § lag om extraordinära händelser skall det finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.
Nämndens verksamhet regleras i lag samt i av Kommunfullmäktige fastställt reglemente.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Med extraordinär händelse menar lagstiftaren en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Fastställa reviderat reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnd.
Fastställa ny plan för extraordinära händelser: Borås Stads plan för hantering av
samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Innan utgången av 2012 ska den nya krisledningsorganisationen (Krisledningsnämnden, krisledningsstaben, informationsorganisationen, lägesuppföljning och
service) utbildas i den nya planen. Kommunens bolag och nämnder ska informeras
om dess innehåll.
Varje nämnd och bolag ska ha en egen, väl genomarbetad och aktuell plan för
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen ska antas för varje ny
mandatperiod och beakta respektive nämnd och bolags risk- och sårbarhetsanalys.
Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
§ 280
2012/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. november
månad 2011 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 281
2012/KS0304 023
Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Sociala omsorgsförvaltningen
16 personer har sökt tjänsten. Efter en samlad bedömning föreslås att Annika
Andersson erbjuds tjänsten. I dag är Annika stadsdelsdirektör, Norra Hisingen SDF,
Göteborgs Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Annika Andersson anställs som förvaltningschef vid Sociala omsorgsförvaltningen
i Borås Stad.
§ 282
2012/KS0002 023
Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst
i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 mars 2012
(ärendenummer 78/2012), den 27 mars 2012 (ärendenummer 89/2012), den 28
mars 2012 (ärendenummer 92–93/2012), den 3 april 2012 (ärendenummer 90 och
95–97/2012), den 10 april 2012 (100/2012), den 11 april 2012 (ärendenummer
101/2012), den 12 april 2012 (ärendenummer 99/2012), den 16 april 2012
(ärendenummer 64, 67, 103–104 och 106/2012), den 17 april 2012 (ärendenummer 107–108/2012), den 18 april 2012 (ärendenummer 105 och 110113/2012), den 19 april 2012 (ärendenummer 29 och 114/2012), den 23 april
2012 (ärendenummer 94 och 102/2012), den 24 april 2012 (ärendenummer 115,
117 och 119/2012), den 25 april 2012 (ärendenummer 120–122/2012), den 30
april 2012 (ärendenummer 123/2012), den 2 maj 2012 (ärendenummer 45, 54 , 91
och 116/2012), den 3–4 maj 2012 (ärendenummer 124-129/2012) och den 8 maj
2012 (ärendenummer 70-72, 80 och 82/2012.
§ 283
2012/KS0365 022
Personal- och förhandling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Varför inget jobb? (Ärendet är översänt till Sociala omsorgsnämnden för handläggning) (2012/KS0365 022)
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§ 284
2011/KS0761 106
Kartläggning; erfarenhet av medborgardialog
I budget för 2012 anges att kommunen skall utreda möjligheterna att förstärka
medborgarnas inflytande.
Under hösten 2011 har en kartläggning av förvaltningars/bolags erfarenheter av
medborgardialog under åren 2009-2011 genomförts.
Av kartläggningen framgår att det sker en hel del aktiviteter där boråsarna ges
möjlighet till dialog och att framföra synpunkter. Slutsatser av kartläggningen är att
det är stora skillnader mellan förvaltningar/bolag i vilken utsträckning man har dialog
med medborgarna. De ”mjuka nämnderna” har dialog med medborgarna i högre
utsträckning och använder också flera olika metoder för sina dialoger.
Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen, för att bli en naturlig del i
styrsystemet bör principer för medborgardialog fastställas. Principerna klargör varför
man ska ha medborgardialog, kring vilka frågor, ansvarsfördelning, resurser, etc.
Kommunstyrelsen föreslår att en politisk arbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppen
föreslås bestå av en representant för varje parti.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kartläggning läggs till handlingarna.
En politisk arbetsgrupp tillsätts för medborgardialog med uppgift att ta fram förslag
till principer för medborgardialog under 2012.
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”.
§ 285
2012/KS0390 739
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
t.o.m. den 31 mars 2012
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen
trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över
från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso-
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och sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och
Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Rapporten läggs till handlingarna.
§ 286
2012/KS0372 739 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ändrad inriktning på vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 F.

(Det finns en kö till att flytta in på demensenhet medan det finns lediga
platser på somatiska enheter. Tolv platser på vård-och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 kommer att omdanas från en somatisk enhet till en
demensenhet. Ändringen sker successivt så att ingen brukare behöver
flytta som inte själv vill) (2012/KS0372 739)
b)

Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 3 april 2012.
(2012/KS0024 103)

§ 287
2012/KS0362 253
Försäljning av cirka 5 900 m2 av Hevea 6
Borås Elnät AB önskar köpa ca 5 900 m2 av fastigheten Hevea 6 för mottagarstation Sjöbo. Området är detaljplanelagt för industri och försäljningen överensstämmer med planen.
Köpeavtal har upprättats och priset är satt till 225 kr/m2. Tillträde och betalning sker
den 31 maj 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 5 900 m2 av Hevea 6 till Borås Elnät AB för 1 327 500
kronor.
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§ 288
2012/KS0368 253
2
Försäljning av cirka 500 m av Byttorp 3:1
AB Bostäder vill köpa ca 500 m² av fastigheten Byttorp 3:1 eftersom de har ett
garage på den marken och därför att de ska anlägga ett nytt dagvattendike i området.
För området gäller fastighetsindelningsbestämmelser, dessa måste ändras eller
upphävas innan området kan överföras till Lyran 4. Bolaget ansöker och bekostar
ändringen.
Köpeavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Priset är satt till 200 kr/m². Tillträde
och betalning sker den 30 juni 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer 500 m² av fastigheten Byttorp 3:1 till AB Bostäder för 100 000
kronor.
§ 289
2009/KS0473 293
Projekteringsuppdrag för nybyggnad av LSS-boende vid
Dammkullevägen, Svinåsa 1:3, Brämhult,
I enlighet med Socialnämndens skrivelse den 21 april 2010 har Lokalförsörjningsförvaltningen utfört en förstudie för nybyggnad av LSS-boende vid Dammkullevägen, Brämhult. Förstudien har gjorts i samråd med representanter för
Stödfunktionen för Äldre och Funktionshindrade. Gruppbostaden kommer att
nyttjas av yngre personer med funktionshinder. Projektet är prioriterat i
”Lokalplan för bostäder med särskild service (LSS) i Borås Stad 2010-2012”.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2012 att nämnden får
projekteringsuppdrag för nybyggnad av LSS-boende med 5 lägenheter vid
Dammkullevägen, Svinåsa 1:3 i Brämhult.
Sociala omsorgsnämnden har den 16 april 2012 tillstyrkt framställningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSSboende vid Dammkullevägen, Brämhult i enlighet med nämndens förslag den 21
februari 2012.
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§ 290
2012/KS0380 706
Taxa för förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnomsorg:
tillämpningsföreskrift om inkomstkontroll av avgifter
Ett förslag till tillämpningsföreskrifter till taxa för förskoleverksamhet,
förskoleklass och skolbarnsomsorg har utarbetats.
Förslaget innebär att en jämförelse görs av lämnad inkomstuppgift och taxerad
inkomst. Efterkontroll av lämnad inkomstuppgift och taxerad inkomst kan göras
när Skatteverkets taxering är klar, d.v.s. senast i december året efter inkomståret.
Den taxerade inkomsten delas med årets månader och den genomsnittliga
inkomsten jämförs med lämnad inkomstuppgift. Efterdebitering respektive
återbetalning kan ske upp till 3 år tillbaka efter den månad som inkomständringen
avser. Inkomstkontroll görs på debiteringar fr.o.m. år 2010.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Tillämpningsföreskrift om inkomstkontroll av avgifter enligt taxa för förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnomsorg fastställs.
§ 291
2012/KS0377 046
Donation av springbrunn
Kulturnämnden har i skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga
donationen av Märta Hedin, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Semmy
Josephson, för placering på P A Halls terrass framför Gustav Adolfskyrkan.
Kommunstyrelsen bedömer att kostnaderna för iordningsställandet av att få brunnen
på plats, kan erhållas från stadens donationsfonder. De kostnader som i övrigt är förbundna med donationen är underhåll av springbrunnen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Tacksamt mottaga gåvan, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Semmy Josephson,
från Märta Hedin.
§ 292
2012/KS0055 049
Delegationsbeslut; beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari– 31
mars 2012, ärendenummer 1-14/2012).
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§ 293
2012/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-04-30.
(2012/KS0008 049)

b)

Granskning av Borås Stads årsredovisning år 2011.
(2012/KS0352 007)

§ 294
2012/KS0359 442
Ombyggnad av Hulta ängar
Utbildningsnämnden beslutade den 17 april 2012, att hos Kommunstyrelsen begära
att få använda 1,4 miljoner kronor av nämndens ackumulerade resultat för anpassning och utrustning av lokaler på Bäckängsgymnasiet och Hulta ängar. Av det
begärda beloppet avser 100 000 kronor anpassning av befintliga lokaler på Hulta
ängar och 400 000 kronor inredning av anpassade lokaler på Hulta ängar – totalt
500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2012, § 77, att Kommunstyrelsen tilldelas
1,4 miljoner kronor för ombyggnad av Hulta ängar.
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till Utbildningsnämndens yrkande, att
nämndens kommunbidrag år 2012 ökas med 500 000 kronor av Kommunstyrelsens
tilldelade medel för ombyggnad av Hulta ängar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Med hänvisning till Utbildningsnämndens yrkande, ökas nämndens kommunbidrag år 2012 med 500 000 kronor av de 1 400 000 kronor som Kommunstyrelsen tilldelats för ombyggnad av Hulta ängar.
§ 295
2012/KS0295 140
Näringsliv, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Sjuhärad: Ansökan om anslag för
verksamhetsåret 2012. (Bidrag beviljas för Stiftelsen Nyföretagar-

centrums verksamhet för 2012 med högst 200 000 kronor. Medel tas
ur Stadskansliets enhet Näringsliv och utrednings budget)
(2012/KS0295 140)
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§ 296
2008/KS0881 450
Uppdatering av avfallsplan
Borås Energi och Miljö AB har i samarbete med Kommunstyrelsen uppdaterat Borås
Stads nuvarande avfallsplan. Förslaget har varit remitterat till berörda nämnder.
Inkomna synpunkter med kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen.
Förslag till Borås Stads Avfallsplan omfattar följande dokument: Förslag till Borås
Stads Avfallsplan med tillhörande (tre) bilagor samt Förslag till Föreskrifter för
avfallshanteringen i Borås. Avfallsplanen är ett styrdokument och Föreskrifterna är
ett juridiskt dokument. Bilagorna till Avfallsplanen är ett underlag och omfattas inte
av beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Förslag till Borås Stads avfallsplan godkänns.
Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås godkänns.
Borås Energi och Miljö AB utses till att vara sammanhållande för Avfallsplanens
genomförande.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:

Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att slutligt och redaktionellt utforma
styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
§ 297
2012/KS0383 311
Yttrande över förslag till förändring av det kommunala
väghållningsområdet i Borås Stad
Borås Stad har skickat in önskemål om att utöka det kommunala väghållningsområdet och därmed överta del av allmänna vägen 1637 (Segloravägen) på delen
från nuvarande väghållningsgräns och ca 350 m söderut. Ansökan inkom
2011-12-09 och kompletteringar till ansökan inkom 2012-01-24 samt 2012-02-27.
Trafikverket Region Väst föreslår att flytta gränsen för det kommunala väghållningsområdet för Borås Stad så att det omfattar del av väg 1637 från nuvarande
väghållningsgräns vid Ryssnäsvägen till ”Detaljplan för del av Viared, Viared5:1
m.fl.” söder gräns på väg 1637. Om förändringen vinner laga kraft innebär det att
kommunen blir väghållare för sträckan.
Trafikverket Region Väst har översänt förslaget för yttrande.
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Ett förslag till yttrande har tagits fram. Borås Stad är positiv till Trafikverkets
förslag till förändring av det kommunala väghållningsområdet i Viared.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 298
2012/KS0298 407
Beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Viared 5:1,
8:118, 8:119 och S:35
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga kraftledningar inom strandskyddat område vid Stora
Nabbasjön och Västersjön. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
På grund av tidsnöd och för att inte försena byggstarten av Västra Viared har
ansvariga kommunalråd medgett dispens från strandskyddsbestämmelserna för
nybyggnad av kraftledningar på fastigheterna Viared 5:1, 8:118, 8:119 och S:35
vid Stora Nabbasjön och Västersjön, Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Godkänna vidtagen åtgärd.
§ 299
2012/KS0328 251
Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered 1:33 –
Tillfällig väg med trummor samt omläggning av Nolån
I det köpekontrakt som tecknats mellan ASTA AB och Borås Stad, 2011-1216/2012-01-27, och som godkändes i Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 10, finns en
mängd villkor som är nära förestående att uppfyllas. Därmed kan en rad åtgärder
inledas för att göra marken exploaterbar och möjlig att arrendera ut till ASTA AB.
Skogsvägar in i området skall anläggas bl.a. för att nå de trummor som skall förläggas
i Nolån, dessa vägar kommer senare att användas av kommunens skogsavdelning för
skogsvård och timmertranssporter. Arbeten i vatten är strängt reglerat och får endast
utföras under juni – augusti månad, vilket gör att de trummor som skall förläggas i
Nolån måste ingå i en tidig entreprenad.
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För dessa arbeten har ASTA AB tagit fram erforderliga handlingar och Servicekontoret har getts möjlighet att inkomma med anbud.
Medel för dessa åtgärder finns anvisade i Kommunfullmäktigebeslut 2012-01-26 § 10
och skall tas ifrån investeringsbudgeten för Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Under förutsättning att Borås Stad blir ägare till del av fastigheten Hällered 1:33 utses
Servicekontoret till entreprenör för utförande av skogsvägar med tillhörande
trummor samt omläggning av Nolån mot en ersättning av 4 457 385 kronor
exklusive moms.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Under förutsättning att Borås Stad blir ägare till del av fastigheten Hällered 1:33
upphandla utförandet av skogsvägar med tillhörande trummor samt omläggning av
Nolån, se bilaga.
Propositi
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):

Under förutsättning att Borås Stad blir ägare till del av fastigheten Hällered 1:33 utses
Servicekontoret till entreprenör för utförande av skogsvägar med tillhörande
trummor samt omläggning av Nolån mot en ersättning av 4 457 385 kronor
exklusive moms.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 300
2012/KS0382 304
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Dags för uppföljning av Smart Energi. (Överlämnas till Miljö- och
konsumentnämnden för handläggning) (2012/KS0382 304)
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Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Krister Maconi (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 juni 2012

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-21, § 299
Alternativt förslag
SP 6
Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered
1:33-Tillfällig väg med trummor samt omläggning av
Nolån
De Rödgröna föreslår att Servicekontoret får i uppdrag att utföra en
rad åtgärder i området Hällered, som ett led i att göra marken
exploaterbar och möjlig att arrendera ut till ASTA AB.
Vi allianspartier anser att det borde ske en upphandling av detta
uppdrag där Servicekontoret tillsammans med andra intressenter ges
möjligheten att inkomma med anbud.
Genom att upphandla säkerställer kommunen att de offentliga
medlen tillvaratas på ett effektivt sätt. Fri- konkurrens och rörlighet är
viktiga beståndsdelar för att skattemedlen ska användas på bästa sätt
och komma till nytta för Borås Stads invånare. Att i egen regi utföra
ett arbete på en kostnad om ca 4,5 mnkr strider mot dessa grundprinciper.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Under förutsättning att Borås Stad blir ägare till del av fastigheten
Hällered 1:33 upphandla utförandet av skogsvägar med tillhörande
trummor samt omläggning av Nolån.
För Moderata samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

