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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.
§1
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Morgan Hjalmarsson (L) med Kjell
Classon (S) som ersättare.
§2
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.51–15.40 för politisk beredning i partigrupperna.
§3
2002/KS0249 001
Svar på motion av Maj Steen (M); om avveckling av kommunens egen
revision
Maj Steen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2002
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunens revision avvecklas
och kommunen anlitar en utomstående auktoriserad revision.
Motionen har varit remitterad till Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens
granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i
kommunen. Vidare har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets
budget och ekonomi ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd
Revisionskontoret. Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska
vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna
anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets båda presidium.
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Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som
beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje
med den senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är
därför föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Beslut
Utan eget ställningstagande beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
§4
2012/KS0771 001
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför
fristående revision
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att
införa en fristående revision utifrån motionens intentioner
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens
granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i
kommunen. Vidare har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets
budget och ekonomi ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd
Revisionskontoret. Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska
vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna
anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan
Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som
beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje
med den senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är
därför föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Förslag och yrkanden
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens
oberoende samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående
auktoriserade revisionsbyråer, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M)
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Utan eget ställningstagande beslutar Kommunstyrelsen med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§5
2015/KS0788 041
Nämndbudget 2016:2 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och
Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 182 150 000 kronor, fördelat på Stadskansliet
76 100 000 kronor och på Kommungemensam verksamhet 106 050 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndbudget 2016:2 för Kommunstyrelsen fastställs.
Uppdraget ”Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband
med uppdraget” överförs till Tekniska nämnden för genomförande och rapportering.
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Uppdraget ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta
in nyanlända elever” överförs till SDN Norr för genomförande och rapportering.
Uppdraget ”En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska
byggas ska tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande
förskolas behov av lokaler” till SDN Norr för genomförande och rapportering. Ärendet återsänds
till Kommunstyrelsen för beslut.
En redovisning av pågående uppdrag från 2015 lämnas vid ett kommande sammanträde.
§6
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 28 augusti-11
december 2015 (ärendenummer 300, 315, 358, 429-608, 610-618, 620-632, 634-645,
647-648, 650-656, 659-660 och 662/2015).
§7
2015/KS0743 710
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Frågor gällande rätten till barnomsorgen. (2015/KS0743 710)

§8
2014/KS0817 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Undervisning och
resultat
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och
skolor.
Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra
vartannat år. 2015 års Rapport har särskilt fokus på språk- och läsutveckling samt
övergångar inom och mellan de olika skolformerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och vilka åtgärder
som behövs för att förbättra resultaten.
Senast den 1 maj 2016 skall nämnderna återrapportera sina åtgärder till Kommunstyrelsen.
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§9
2015/KS0663 612
Reviderad strategi – Bildningsstaden Borås
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr har
ansvarat för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter för
stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny Strategi
som biläggs denna handling.
Ärendet har skickats på remiss till Ungdomsrådet, Stadsdelsnämnderna Väster och
Öster samt till Utbildningsnämnden vilka alla inkommit med svar.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande. Ändringarna
är dels av redaktionell art, men ett par är innehållsmässiga förändringar .
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla för
Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med 2019.
§ 10
2013/KS0745 269
Ansökan om marktilldelning för del av Krokshallsberget
Tengbom ansökte i november 2013 om marktilldelning för del av Krokshallsberget.
Bolaget vill utveckla ett affärshotell på bergets östra sida.
Ett fördslag till svar har tagits fram. Borås Stad arbetar intensivt med att planera för
Götalandsbanans sträckning genom staden. Innan detta arbete kommit längre är
Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse till Tengbom enligt upprättat förslag.
§ 11
2014/KS0509 269
Begäran om markanvisning för kvarteret Silverpoppeln 32
AB Bostäder begärde i juni 2014 markanvisning för fastigheten Silverpoppeln 32
inom södra Göta.
Ett förslag till svar har tagits fram. Stad arbetar intensivt med att planera
för Götalandsbanans sträckning genom stad en. Innan detta arbete kommit längre är
Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse till AB Bostäder enligt upprättat förslag.
§ 12
2014/KS0640 269
Ansökan om markanvisning för del av Norrmalm 1:1
I september 2014 ansökte Salängens fastighets AB om markanvisning för del av
fastigheten Norrmalm 1:1. Området ligger på Kullagatan och är i dagsläget inte
planlagt. Bolaget vill bygga ett hus på 3-4 vån med ca 6 st bostadsrättslägenheter.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2017-12-31, har
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor
avseende exploatering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att planlägga del av Norrmalm 1:1 för
bostadsbebyggelse.
§ 13
2015/KS0641 734 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ansökan om enskild verksamhet enligt Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade. (2015/KS0641 734)

b)

Internpris 2016 för förskola, fritidshem, förskoleklass och skola.
(2015/KS0818 706)

§ 14
2015/KS0444 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda
riktlinjer
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 12 november – 07
december 2015 (ärendenummer 36-40/2015).
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§ 15
2015/KS0571 406
Timtaxor för taxor inom Miljö-och konsumentnämndens
ansvarsområde
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 att fastställa de taxor och avgifter för
2016 som skall beslutas av Kommunfullmäktige. När det gäller taxorna inom Miljöoch konsumentnämndens ansvarsområde omfattade beslutet inte själva timtaxan. I
taxorna hänvisas till timtaxan men beloppet är inte angivet utan framgår i nämndens
beslutsunderlag som bifogas detta ärende. Kommunfullmäktige måste således ta ett
separat beslut för att fastställa timtaxorna för 2016.
Följande timtaxor föreslås att gälla för 2016. Inom parantes 2015 års taxor.
•
•
•
•

Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
1 104 kr
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 960 kr
Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
960 kr
Uppdragsverksamhet
960 kr

(1 057 kr)
(912 kr)
(912 kr)
(912 kr)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde fastställs att gälla
fr.o.m. 2016.
§ 16
2012/KS0599 627
Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam
modellen även i Borås!
Anna Christensen (M), Patrik Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 september 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att Stadsdelsnämnd Väster får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för och om möjlighet finns införa SkolFam
modellen för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
De tre stadsdelsnämnderna har yttrat sig över motionen.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att förklara motionen besvarad, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 17
2015/KS0776 282
Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett
förslag till avtal i enlighet med angivna villkor.
Arbetslivsnämnden har påpekat att de förhyrda lokalerna belägna på Hulta torg 1 inte
är ändamålsenliga för målgruppen för personer med stora funktionshinder.
Målgruppen har förändrats genom åren och befintlig lokal uppfyller inte längre
kraven på tillgänglighet och utformning, inte heller utemiljön uppfyller dessa krav.
I ett dokument från Lokalförsörjningsnämnden beskriver man förutsättningarna för
den nya lokalen som kommer att vara utformad efter de krav och behov som
verksamheten har beskrivit, även läget är optimalt ur verksamhetssynpunkt. Förslaget
som beskrivs gäller alltså fullt ut ombyggd och anpassad lokal utefter verksamhetens
behov.
Tillkommande hyra för verksamheten, som uppgår till 724 000 kronor, hanteras inom
budget. Förändringen i kostnad per kvadratmeter blir enligt förslaget 150 kronor,
från 1015 kr/m² till 1164 kr/m². Tillträde till lokalen beräknas ske 2016-07-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS,
Hulta torg 1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.
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§ 18
2014/KS0674 821
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslår
motionärerna att uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats vid Storsjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker
motionen och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Vid nytagen kontakt med nämnden meddelar de att de troligtvis kommer att lägga en
del av Borås Arenas utbytta konstgräs i Svaneholm som en aktivitetsyta om
Stadsdelsnämnden Väster är med på det.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden i
frågan. Det är nämnden som inom befintliga budgetmedel prioriterar i vilka delar av
staden som näridrottsplatser skall etableras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
§ 19
2015/KS0816 046
Konstnärlig gestaltning av Fristad torg. Donation till Borås Stad av
Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G
Wärenstams stiftelse
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donation av Framtid
Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse för
inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”, under förutsättning att stiftelsen avsätter medel
för inköpet.
En till Kulturnämnden erbjuden donation omfattande 800 tkr skulle möjliggöra att
Kulturnämnden kunde köpa in skulpturen Knot av Eva Hild, för placering centralt
på Fristad torg. Bakom donationen står Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse. Villkoret för donationen är nämnd
placering samt att skulpturen underhålls av kommunen.
Förslaget till donation har framlagts av paraplyorganisationen Framtid Fristad, som
består av företagare och privatpersoner i Fristad. Kulturnämnden har klargjort att
villkoren för ett verkställande är att initiativtagarna ordnar med extern finansiering.
Kulturnämnden menar att den aktuella skulpturen Knot av Eva Hild, skulle estetiskt
fullborda det nyligen upprustade torget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donation av Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”.
§ 20
2013/KS0530 409 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Miljöledningssystem på Stadskansliet. (2013/KS0530 409)

§ 21
2012/KS0110 214
Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared, Sandared 1:81 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och
att utveckla befintlig industribyggnad med en mer flexibel användning. Syftet är
också att allmänheten ska kunna ta sig genom området från Sandared centrum till
Viaredssjön.
Planområdet är beläget i Sandared, ca 1 mil väster om Borås. Området avgränsas i
norr av Industrivägen och i söder och öster av Promenaden. Planområdet omfattar
ca 3,4 ha.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. I planprogrammet för området, antaget av
Kommunfullmäktige 2011-11-16, är en av de viktiga delarna att strandområdena ska
bli mer attraktivt när biltrafiken tar andra vägar. En av de åtgärder som anges är att
Industrivägen utmed järnvägen förlängs och förbinds med Promenaden. Detta
medför att trafikmatningen till bebyggelsen öster om planområdet kan ändras och
strandområdet kan utvecklas och förbättras som rekreationsområde. Dessa
tankegångar saknas helt i samrådsförslaget och behöver därför arbetas in innan
granskningsskedet.
För att ytterligare stärka gångförbindelser till Viaredssjön behövs det studeras hur
gående tar sig genom området. De som passerar järnvägen vid Sandareds station får
ingen gen väg ner mot sjön. Planförslaget bör överväga en allmänt tillgänglig
gångpassage genom det nya bostadsområdet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 22
2015/KS0553 409
Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V); om
att minska mängden plastpåsar i Borås
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i
Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker, att Borås Stad internt verkar för att alla
förvaltningar och bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar där det
finns alternativ, samt att Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den
butik som minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden.
Kommunstyrelsen ser inget hinder i att ta initiativ till samarbeten med näringslivet i
frågan. Likväl som Borås Stad önskar och hoppas på att näringsliv och medborgare
läser och engagerar sig i de visionsmål som finns i Borås 2025, så önskar och hoppas
Kommunstyrelsen att näringslivet vill arbeta sida vid sida med Borås Stad i
miljöarbetet. Samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB kring Avfallsplanen kan ses som en betydande utgångspunkt i arbetet,
eftersom minskad mängd plastpåsar bör kunna påverka båda aktörernas
ansvarsområden positivt
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Borås Energi och Miljö AB utforma metoder för att minska
mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: att avslå motionen, se bilaga.
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. 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 Morgan Hjalmarssons yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att tillsammans med Borås Energi och Miljö AB
utforma metoder för att minska mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD).
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 23
2015/KS0730 500
Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor
Borås Stads Riktlinjer för resor ska revideras under 2015. Förslag till reviderad utgåva
av ”Borås Stads riktlinjer för resor” har sänts på remiss till samtliga nämnder av
Miljöförvaltningen.
Revideringar berör i första hand olika tillägg: att även elfordon ska ingå bland
kommunens fordon, att kollektivtrafikkort och tjänstecyklar ska erbjudas, att
systematiskt användande av egen bil i tjänsten ska undvikas, att nyanställda ska
informeras om riktlinjerna och att flygresor med Stockholm som slutdestination ska
undvikas.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till ett alternativt förslag till
yttrande, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att hans förslag till yttrande kompletteras med
:”… samt andra flygresor av motsvarande längd”.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons kompletterande
förslag och dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons kompletterande förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019 inklusive Tom
Anderssons tillägg.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD).
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 24
2015/KS0462 407
Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Kerstinsgärde 1:2
Christer Åstrand har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en
brygga på ovanstående fastighet.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Allmänhetens intresse av att ett sådant område upplevs som tillgänglig naturmark och
inte delvis privatiserat är mycket stort och överstiger det privata intresset att ha en
båt och badbrygga för eget bruk
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
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Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå begäran om strandskyddsdispens för en brygga på Kerstinsgärde 1:2 då det inte
finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Medge begäran om strandskyddsdispens för en brygga på Kerstinsgärde 1:2 i
enlighet med miljöbalken 7 kap 18§ c, se bilaga.
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. 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 Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Avslå begäran om strandskyddsdispens för en brygga på Kerstinsgärde 1:2 då det inte finns
särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
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§ 25
2015/KS0544 407
Strandskyddsdispens för maskinförråd på fastigheten Kinnarumma
5:5
Ola Stokka har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
förråd för jord- och skogsbruksmaskiner på ovanstående fastighet.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden
Inget av de andra särskilda skälen kan heller tillämpas här. År 2012 avslog
Kommunstyrelsen en ansökan om dispens för gäststuga (Dnr 2012/KS0584) på
samma fastighet då marken på södra sidan samfälld grusväg inte ligger inom
ianspråktagen tomtplats. Beslutet om avslag överklagades, men Länsstyrelsen avslog
överklagandet 2014. Den nu ansökta maskinhallens placering ligger strax intill, även
den på södra sidan grusvägen vilket innebär att en byggnation på platsen skulle utöka
tomtplatsen och ta i anspråk yta som tidigare varit allemansrättsligt tillgänglig.
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå begäran om strandskyddsdispens för maskinförråd på Kinnarumma 5:5 då det
inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Medge begäran om strandskyddsdispens för maskinförråd på Kinnarumma 5:5 i
enlighet med miljöbalken 7 kap 18§c, se bilaga.
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. 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 Morgan Hjalmarssons yrkande".

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-01-11

17 (17)

Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon
(S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Avslå begäran om strandskyddsdispens för maskinförråd på Kinnarumma 5:5 då det inte finns
särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Morgan Hjalmarsson (L)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 januari 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 4

Kc 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Inför fristående revision
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens oberoende
samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående auktoriserade
revisionsbyråer.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Kc 2

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Inför fristående revision
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
december 2012 inlämnat rubricerad motion. Motionärerna föreslår att
Kommunstyrelsen uppdras att införa en fristående revision.
Sedan motionen lämnades in för drygt tre år sedan har Stadsrevisionens
arbetssätt förändrats. Lagstiftningen har varit föremål för översyn men ej
förändrats i denna del. Kommunstyrelsen upplever att revisionen förstärkt sitt
utvecklingsarbete blivit mer oberoende än vad som tidigare varit fallet.
Motionärerna vill se att revisionen blir fristående i en annan bemärkelse än vad
den är idag. Eftersom Borås Stad har ett revisionskontor organiserat, med fast
bemanning, under Kommunfullmäktige kan de inte bli helt oberoende av
Borås Stad. Såsom (långvarigt) anställda bygger de upp en relation till andra
anställda i organisationen som inte främjar oberoende och kritisk granskning.
Motionärerna vill se en ökad frihet för de förtroendevalda revisorerna att välja
vilka sakkunniga de vill anlita i olika frågor. Det skulle ske genom att de
förtroendevalda revisorerna upphandlar revisionstjänster av olika
revisionsföretag. Genom att upphandla revision istället för att ha en fast
bemanning för att sköta revisionen kan de förtroendevalda revisorerna få en
mer flexibel revision till sin tjänst. Samtidigt kan ökad specialisering uppnås.
Den förtroendevalda revisionen behöver i det dagliga arbetet stöd av en
grundorganisation för att hantera mötesadministration, göra upphandlingar,
diskutera revisionsfrågor i allmänhet med mera. Det bör fortsatt finnas sådant
stöd inom den kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning att Borås Stad behöver en
mera fristående revision, där de två viktigaste skälen är friståendet från den
kommunala organisationen samt friheten och flexibiliteten för de
förtroendevalda revisorerna att välja kompetens efter relevant fråga.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens oberoende
samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående auktoriserade
revisionsbyråer.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 16
E4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson
(KD); Dags för SkolFam modellen även i Borås!
I budgetdebatten den 18-19 november 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om att
uppdra till stadsdelsnämnderna att tillämpa ”SkolFammodellen”. Detta innebär i
praktiken att Kommunfullmäktige tagit ett beslut om det som motionärerna föreslagit.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att förklara motionen besvarad.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E4

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson
(KD); Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Anna Christensen (M), Patrik Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 september
2012 lämnat en motion om att Stadsdelsnämnden Väster får uppdrag att utreda
förutsättningarna för och om möjligt finns införa SkolFam- modellen för
åldrarna7 – 11 år i Borås Stad.
De tre stadsdelsnämnderna har yttrat sig över motionen.
I budgetdebatten den 18-19 november 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om att
uppdra till stadsdelsnämnderna att tillämpa ”SkolFammodellen”. Detta innebär i
praktiken att Kommunfullmäktige tagit ett beslut om det som motionärerna föreslagit.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att förklara motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 22

SP 3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V) om att minska mängden plastpåsar i
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att avslå motionen
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 3

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V) om att minska mängden plastpåsar i
Borås
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med
butiksinnehavarna i Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den
miljöskadliga och energislukande användningen av plastpåsar i Borås butiker,
att Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och bolag slutar med att
använda plastmuggar och plastpåsar där det finns alternativ, samt att
Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som
minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden
avstyrkte motionen. Motiveringarna är att de egna verksamheternas
användning av plastpåsar, plastmuggar mm redan inryms i stadens
hållbarhetsarbete och är en naturlig del av detta arbete, samt att det inte är en
kommunal uppgift att driva dessa frågor gentemot näringslivet och att
nämnden därigenom varken bör eller ska bifalla motionen.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och konsumentnämnden beslut och
motivering, och anser likt Miljö- och konsumentnämnden, att det inte är Borås
stads uppgift att gå in och detaljstyra näringsidkarnas verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 23
SP 4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss Revidering av riktlinjer för resor
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Svara i enlighet med bifogat yttrande.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 4

Miljöförvaltningen

Svar på remiss Revidering av riktlinjer för resor
Ert diarienummer: 2015-2293
Miljöförvaltningen vill ha samtliga nämnder och bolags yttrande kring förslag
till nya riktlinjer för resor att gälla 2016 - 2019.
Revideringar berör i första hand olika tillägg: att även elfordon ska ingå bland
kommunens fordon, att kollektivtrafikkort och tjänstecyklar ska erbjudas, att
systematiskt användande av egen bil i tjänsten ska undvikas, att nyanställda ska
informeras om riktlinjerna och att flygresor med Stockholm som
slutdestination ska undvikas.
Kommunstyrelsen delar i huvudsak vad som framförs i remissförslaget, men
önskar att följande förslag på justeringar beaktas.
− Vad avser personbilar bör riktlinjerna utgå från ett teknikneutralt
perspektiv. Det finns ingen anledning att specificera nämnda bränslen
utan riktlinjerna bör utgå från en teknikneutral formulering av
miljöfordon. När Kommunstyrelsen för sin del fastställde Energi- och
Klimatstrategin gjordes justeringar för att uppnå teknikneutralitet och
samma princip bör gälla i förevarande fall. Att Borås Stad skulle
fortsätta prioritera biogasdrivna fordon utifrån att det i kommunens
regi produceras biogas är en inställning som Kommunstyrelsen inte
delar. Borås Stad ska välja miljöfordon utifrån en rad faktorer men att
det finns biogasproduktion i kommunen är inte en faktor. Dessutom
begränsar en sådan skrivning kommunens fordonsupphandlingar på ett
olyckligt sätt.
− Uppföljningen av riktlinjerna får inte bli administrativt betungande.
Genom den föreslagna kopplingen till Miljömålens uppföljning blir det
mycket administrativt arbete. I dagsläget sker uppföljning av
miljömålen med för täta tillfällen, vilket tidigare har uppmärksammats,
vilket kan göra att arbete läggs på uppföljning istället för på
genomförande. Miljönämnden bör därför överväga en metod för
uppföljning som är enkel till sin karaktär.
− Skrivningen om att flygresor till Stockholm endast ska ske i nödfall
behöver revideras. Det kan finnas tillfällen då arbetstidsmässiga eller
ekonomiska skäl så starkt talar för flyg att detta ska accepteras.
Skrivningen bör formuleras som ”Resor med slutdestination
Stockholm görs i möjligaste mån ej med flyg” eller liknande.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 24

SP 5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
Kerstinsgärde 1:2
Ansökan gäller brygga i Stora Dalsjön. Ansökan har remitterats till
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har avstått från yttrande och Miljö- och
Konsumentnämnden avstyrker från strandskyddsdispens.
Vid en samlad bedömning är det Kommunstyrelsens uppfattning att dispens
ska medges.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Medge begäran om strandskyddsdispens för en brygga på Kerstinsgärde 1:2 i enlighet
med miljöbalken 7 kap 18§c.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Sökanden

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
Kerstinsgärde 1:2
Beslut
Kommunstyrelsen medger dispens för brygga med måtten 0,9m x 10m enligt
ansökan på fastigheten Kerstinsgärde 1:2 vid Stora Dalsjön, i Borås Stad, i
enlighet med särskilda skäl i miljöbalken 7 kap 18§c.
Ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en brygga på
ovanstående fastighet. Ansökan sker i efterhand. Ritning och karta har bifogats
ansökan. Er ansökan kom in den 28 maj 2015.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
Konsumentnämnden. Vid fältbesök av miljöförvaltningen den 9 september
2015 är två av befintliga delarna uppmätta till 2,2 meter breda och en del
ungefär enligt angiven bredd, den totala längden är 10 meter.
Samhällsbyggnadsnämnden har avstått från att yttra sig och Miljö- och
konsumentnämnden avslår dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl
enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.
Skäl för Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att allmänhetens tillgång till området inte
hindras av en brygga. En brygga utgör inte privat område eller hemfridszon
och är tillgänglig för allmänheten. En dispens är förenlig med strandskyddets
syften.
Miljöbalkens 7 kap 18§ c anger sex olika punkter där en dispens från
strandskyddet är aktuell. Området som ärendet gäller har redan tagits i anspråk
på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Första
punkten i nämnda lagrum är enligt Kommunstyrelsens mening tillämplig.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Medge begäran om strandskyddsdispens för en brygga på Kerstinsgärde 1:2 i enlighet
med miljöbalken 7 kap 18§c.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 25
SP 6
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Strandskyddsdispens för maskinförråd på fastigheten
Kinnarumma 5:5
Ansökan gäller ett makinförråd. Ärendet har sänts på remiss till
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispens och Miljö- och
Konsumentnämnden avstyrker från strandskyddsbestämmelserna.
Vid en samlad bedömning är det Kommunstyrelsens uppfattning att dispens
ska medges.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Medge begäran om strandskyddsdispens för maskinförråd på Kinnarumma 5:5 i
enlighet med miljöbalken 7 kap 18§c.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Sökanden

Strandskyddsdispens för maskinförråd på fastigheten
Kinnarumma 5:5
Beslut
Kommunstyrelsen medger dispens för maskinhall för förråd för jord- och
skogsbruksmaskiner på ovanstående fastighet.
Ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
förråd för jord- och skogsbruksmaskiner på ovanstående fastighet. Ansökan
sker i efterhand och grundarbetena är påbörjade. Ritning och karta har bifogats
ansökan. Er ansökan kom in den 29 juli 2015.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
Konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen och Miljö- och
konsumentnämnden avslår dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl
enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.
Skäl för Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bedömer att varken tillgängligheten för allmänheten eller
djur- och växtliv påverkas på ett oacceptabelt sätt. Kommunstyrelsen anser att
särskilda skäl föreligger och medger dispens. De särskilda skäl som föreligger är
att marken är i anspråktagen samt att byggnationen är avskild från området
närmast strandlinjen av en väg.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Medge begäran om strandskyddsdispens för maskinförråd på Kinnarumma 5:5 i
enlighet med miljöbalken 7 kap 18§c.
KOMMUNSTYRELSEN

