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Tid och plats
Kl 14.00–17.35
Omfattning
§ 253–
–275
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)
Lars-Åke Johansson (S)
Erika Storme Martinger (S)
Lennart Andreasson (V)
Ersättare
Kerstin Koivisto (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Johan Medelius (M)
Ismail Bublic (M)
Anna Christensen (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Pontuz Fritzson (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
kl 14.00–16.30, § 253–254
kl 14.00–16.15, § 253–254

tjg Per Carlsson (S)
tjg för Yvonne Persson (S), § 255–275
tjg för Ida Legnemark (V), § 255–275

§ 253–254
§ 253–254

kl 14.00–16.52
kl 14.00–16.20

kommunchef
ekonomichef
tf. marknadsförings- och informationschef
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Bengt Himmelman
Britt Andersson
Martin Jakobsson
Roger Cardell
Åke Thor
Lena Frygne
Staffan Vikström
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Göran Björklund
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samhällsplaneringschef
markchef
finanschef
budgetchef
finanssekreterare
controller
organisationschef
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.
§ 253
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Morgan
Hjalmarsson (FP) som ersättare.
§ 254
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.28–16.30 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 255
2004/KS0908 108
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Synpunkter ang försörjningsstöd.(N.N. har skrivit till
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) och
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och framfört
synpunkter på försörjningsstöd (sekretess). Ärendet har överlämnats
till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2004/KS0908 108)
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§ 256
2012/KS0346 003
Förslag till ändring av reglemente för Borås Stads Servicenämnd
Servicenämnden har i en skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige följande text tas
bort ur nämndens reglemente § 1:
” Servicenämnden kan, utan hörande av Kommunstyrelsen, genom avtal etablera
samarbete med andra närliggande kommuner beträffande VA (jourverksamhet) och
vissa tekniska specialisttjänster.”
Kommunstyrelsen tillstyrker Servicenämndens förslag till ändring av reglementet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Förslag till ändring av reglemente för Servicenämnden godkänns.
§ 257
2012/KS0341 251
Exploateringsavtal Nejlikan 3
I samband med genomförandet av ”Detaljplan för del av Druvefors Nejlikan 3 m fl”
har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Borås Nejlikan 3 AB för
att reglera genomförandet av allmänna anläggningar samt marköverlåtelser.
Avtalet innebär att bolaget köper 213 m² av kommunens fastighet Druvefors 1:1.
Köpeskillingen är 1 586 000 kronor. Den del av Nejlikan 3 som är utlagd till allmän
platsmark i detaljplanen överlåter bolaget till kommunen utan ersättning. Parterna
tillträder respektive förvärvat område inom 30 dagar efter det att beslutet om att anta
ny detaljplan för området vunnit laga kraft.
Avtalet innebär också att bolaget ska anlägga och bekosta en gångväg utmed Viskan.
Som säkerhet för sitt åtagande har exploatören ställt en bankgaranti till kommunen på
350 000 kronor. Övrigt iordningställande av parkmarken ansvarar kommunen för.
Uppskattad kostnad för detta är ca 1,0 miljoner kronor. Parkavdelningen kommer ta
med denna kostnad vid kommande budgetarbete.
Detta avtal är en förutsättning inför beslut om antagandet av detaljplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunen tecknar avtal med Borås Nejlikan 3 enligt upprättat förslag.
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§ 258
2012/KS0330 045
Ökad kreditlimit för AB Bostäder i Borås
Kommunstyrelsen har tidigare, i samband med att budgetarna för de kommunala
bolagen 2012 godkänts, även godkänt investeringsbudgeten på sammanlagt cirka 330
mnkr för AB Bostäder i Borås. I investeringsbudgeten ingår de pågående projekten,
äldreboendet på Margaretagatan och byggnationen i kvarteret Solrosen samt start av
byggandet av studentlägenheterna i Simonsland.
Beslut om ökad kreditlimit togs dock inte i samband med budgetbeslutet för bolaget,
utan det verkliga behovet har inväntats. För 2012 behöver nu bolaget en utökad
kreditlimit på sitt koncernkonto med 150 miljoner kronor, vilket Kommunstyrelsen
föreslås tillstyrka.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kreditlimiten för AB Bostäder i Borås ökas med 150 000 000 kronor till
1 971 000 000 kronor.
§ 259
2012/KS0216 291
Förslag om projekteringsuppdrag för förskola och ombyggnad av
skola vid Myråsskolan samt nytt uppdrag om förskola vid
Milstensgatan
I investeringsbudgeten finns avsatt investeringsutrymme under 2012 och 2013 för en
ny förskola vid Myråsskolan. Där finns också avsatt utrymme för en förberedande utredning om en ombyggnad av den nuvarande Myråsskolan.
I enlighet med den normala handläggningsordningen har Lokalförsörjningsnämnden
den 6 februari 2012 presenterat ett förslag om ett projekteringsuppdrag för den nya
förskolan. För att nå samordningsvinster finns dessutom en ombyggnad av del av
skolan med i förslaget.
Stadsdelsnämnden Öster har den 29 mars tillstyrkt Lokalförsörjningsnämndens
förslag men med en påtaglig restriktion. Nämnden villkorar sin tillstyrkan av att
Tekniska nämnden säkerställer en trygg och säker trafikmiljö genom att anlägga
ytterligare gång- och cykelvägar.
Även av Lokalförsörjningsnämndens framställning framgår ett behov av att se över
trafiksituationen.
Kommunstyrelsens bedömning är att de framkomna synpunkterna medför att det
finns anledning att överväga om behovet av förskoleplatserna kan lösas på något
alternativt sätt. I den av Kommunfullmäktige antagna investeringsplanen finns
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projektet ”Förskola vid Milstensgatan” med planerat färdigställande 2014. Liksom för
projektet vid Myråsskolan handlar det här om en förskola med 120 platser. Det finns
inga formella hinder för Lokalförsörjningsnämnden att omgående starta arbetet med
detta projekt så att detta kan utföras tidigare än vad som anges i investeringsplanen.
Ajournering
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16.32–16.52.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bifalla Lokalförsörjningsnämndens förslag
angående projekteringsuppdrag för nybyggnad av förskola vid Myråsskolan. Tidigarelägga projektet med en ny förskola vid Milstensgatan.
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda trafikmiljön runt Myråsskolan, se bilaga.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 17.02–17.07.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons 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 Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Lennart Andreasson (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister
Maconi (SD), Morgan Hjalmarsson (FP), och Annette Carlson (M).
Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av kommunalrådet
Tom Andersson (MP):

Lokalförsörjningsnämndens förslag om projekteringsuppdrag för ny förskola vid
Myråsskolan avslås och projektet ersätts med tidigareläggning av projektet med ny
förskola vid Milstensgatan.
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Förslaget till om- och tillbyggnad av Myråsskolans skoldel återremitteras till
Lokalförsörjningsnämnden för att ingå i den förstudie av hela Myråsskolan som
Kommunfullmäktige beslutet i budgeten för 2012.
Reservation
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Krister
Maconi (SD), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Protokollsanteckning
Kerstin Hermansson (C) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.
§ 260
2012/KS0318 292
260
Lundbyhallen – återuppbyggnad, anslagsframställan
Lokalförsörjningsnämnden har begärt ett investeringsanslag på 11 825 000 kronor för
återuppbyggnad av Lundbyhallen. I investeringsbudget 2012 finns det upptaget
9 000 000 kronor.
Projektet avser återuppbyggnad av Lundbyhallen efter det att byggnaden rasat in den
20 februari 2010 på grund av för stora snömängder på idrottshallens tak.
Nyuppförandet kommer att ske enligt nu gällande byggnormer och handlingarna
kommer att granskas av SP som varit delaktig i utredningen kring orsakerna till
takraset. Anläggningen kommer att få samma funktion som tidigare med en
nytillkommen vägg mellan de två spelplanerna i syfte att förbättra ljudkvaliteten.
Projektet följer de givna riktlinjerna med en återuppbyggnad utan några egentliga
ambitionsökningar. Det som tillkommit är mellanväggen som beräknas till ca 0,5
mnkr. Investeringsutgiften innebär ett byggpris på 5 950 kronor per m2 vilket är en
klart rimlig nivå jämfört med andra projekt. Att priset blir så pass lågt beror bl.a. på
att det inte är ett rent nybygge per varje kvadratmeter, den befintliga bottenplatten
kommer ex. att användas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 11 825 000 kronor för
återuppbyggnad av Lundbyhallen.
§ 261
2008/KS0665 291
261
Inventarier till Daltorpskolans idrottshall
Stadsdelsnämnden Väster har den 7 februari 2012 beslutat att begära 1 163 000
kronor hos Kommunstyrelsen till inventarier i inbyggd idrottshall vid Daltorpskolan.
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Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndens uppfattning att det är befogat att ge ett
särskilt anslag till inventarier till en ny idrottshall. Det finns en praxis att ge anslag till
inventarier till nybyggnader till skillnad från när lokaler byggs om.
Kommunstyrelsen är dock inte beredd att ge ett så stort anslag som det som
nämnden begär. Den gyminredning som ingår i förslaget skulle sannolikt medföra att
den nya hallen fick en utrustningsstandard som överstiger det som är brukligt i övriga
liknande hallar för skolgymnastik. Av denna anledning har Kommunstyrelsen reducerat anslaget till 750 000 kronor.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Stadsdelsnämnden Väster anvisas ett investeringsanslag på 750 000 kronor för inköp
av inventarier till Daltorpshallen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar
att inventarierna skall anskaffas i samråd med Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Stadsdelsnämnden Väster anvisas ett investeringsanslag på 750 000 kronor för inköp
av inventarier till Daltorpshallen.
Inventarierna skall anskaffas i samråd med Fritids- och folkhälsonämnden.
§ 262
2012/KS0279 805
262
Kommunalt anläggningslån 2012
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k.
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives efter 30 år.
Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar
som på ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt
till 40 % av godkänd totalsumma.
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2012 fått in 4 st. ansökningar om kommunalt
anläggningslån. Nämnden föreslår att 2 st föreningar skall få sina ansökningar
beviljade. Borås Brukshundsklubb föreslås att få ett anläggningslån på 140 000
kronor för att iordningställa en appellplan för sin hundverksamhet. Sjömarkens
missionsförsamling har ansökt om kommunalt anläggningslån för ombyggnad av
taket och omdränering av sin församlingsfastighet. Förslaget från Fritids- och
folkhälsonämnden är att ge ett anläggningslån på 424 000 kronor för ombyggnad av
taket.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2012-05-07

8 (16)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2012 med följande högsta
belopp:
Borås Brukshundsklubb 140 000 kronor
Sjömarkens Missionsförsamling 314 000 kronor
§ 263
2010/KS0352 611
263
Ansökan från Mohamed Aabi om godkännande av och rätt till bidrag
för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Borås
Stad
Skolinspektionen beslutade den 6 december 2010 att godkänna Mohamed AAbi som
huvudman för förskoleklass och grundskola med årskurserna ett till nio vid Framtidsskolan i Borås Stad.
Borås Stad har överklagat beslutet och yrkat i första hand att Mohamed Aabis
ansökan ska avslås och i andra hand att målet ska återförvisas till Skolinspektionen
för ny handläggning.
Förvaltningsrätten har i dom den 15 december 2011 avslagit Borås Stads överklagande.
Förvaltningsrättens beslut har överklagats av stadsjuristen.
Kammarrätten i Stockholm har den 29 mars 2012 beslutat att inte meddela
prövningstillstånd.
Stadsjuristen har överklagat Kammarrättens beslut med stöd av sin fullmakt att
företräda kommunen för att överklagandet skulle kunna lämnas inom föreskriven tid.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Vidtagen åtgärd godkänns.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Vidtagen
åtgärd inte godkänns. Överklagan dras tillbaka, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill bifalla Lena
Palméns (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Lennart Andreasson (V), Krister Maconi (SD), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S),
Tom Andersson (MP), och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):

Vidtagen åtgärd godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för Annette Carlsons yrkande.
§ 264
2012/KS0008 049 m.fl.
264
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-03-31.
(2012/KS0008 049)

b)

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Borås. (Skolinspektionen har

konstaterat brister vid tillsynen av John Bauergymnasiet i Borås kommun. Skolinspektionen förelägger Utbildning Leder till Rätt Arbete
Education i Norden AB att avhjälpa påtalade brister senast den 13
augusti 2012, för att huvudmannen ska uppfylla författningarnas krav
och eleverna därmed ska få den utbildning de har rätt till)
(2012/KS0345 612)
c)

Skrivelse från Fritids- och folkhälsonämnden om ansökan om att få
arrangera SM-veckan 2012-2015. (Beslut om vilka städer som får
arrangera SM-veckan tas i början på juni 2012) (2012/KS0224 808)

d)

Bidragsäskande för 2013 från Hemgården. (Ärendet är översänt till
Kulturnämnden för handläggning) (2012/KS0325 805)
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§ 265
2012/KS0313 049
265
Regionteater Väst – Boråsscen läggs ner?
Till Kommunstyrelsen har inkommit en kopia av personalens vid Regionteater Väst’s
Boråsscen skrivelse samt ett pressmeddelande om eventuell nedläggning av teaterns
dansscen i Borås.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att tillskriva Regionteater Väst och
Kulturnämnden i Västra Götaland om teaterns inriktning.
§ 266
2011/KS0126 214
266
Antagande av detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl.
Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3
m.fl. för antagande.
Huvudsyftet med planen är att på nuvarande tomt för f.d. Rowells ge förutsättningar
för uppförande av bostäder intill Viskan på Druvefors.
Planförslaget innebär att ett 20 våningar högt punkthus kan placeras i fonden på
Druveforsvägen och att ett 7 våningar högt hus kan byggas mellan det nya punkthuset och korsningen Kyrkogårdsgatan – Druveforsvägen. Sammanlagt rymmer
planförslaget c:a 110 nya lägenheter. Parkeringen förslås i huvudsak lösas i garage
under mark.
Planen medger centrumverksamheter i första våning i husen.
Befintlig parkering i planområdets södra del förslås omvandlas till anlagd park och en
strandpromenad föreslås utmed Viskan från Kyrkogårdsgatan till Alvestagatan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Detaljplanen för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. antas.
§ 267
2012/KS0316 249
267
Svar på remiss från Svenska kyrkan, Göteborgs stift, rörande
församlings-, pastorats- och samfällighetsgränser
Borås Stad har fått tillfälle till yttrande över ändring av gränserna.
För Borås Stads del berörs Dannike församling som föreslås bli en del av nya
Länghems församling.
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Vidare berörs även Sexdrega församling, vilken ingår i Sexdrega pastorat och
pastoratet föreslås bli en del av Kinds pastorat. Sexdrega församling är idag endast
delvis ett område inom Borås Stad (delområdet hette förr Ljushults församling och i
området finns tätorten Aplared).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

I svarsskrivelse till Göteborgs Stift framföra att Borås Stad inte har några invändningar mot föreslagna gränsändringar.
§ 268
2012/KS0329 302
268
Yttrande över Transportstyrelsens remiss ”Förslag till nya
föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100-499”
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.
Föreskriftsförslaget innehåller bland annat:
•

Ändrad vägvisning till följd av ny riksväg med nummer 15 (HalmstadKarlshamn)

•

Ändrad vägvisning på vissa andra vägar till följd av den nya riksvägen med
nummer 15

•

Ändrad vägvisning till följd av regeringens beslut om att vissa riksvägar
mellan Gävle och norska gränsen ska utgöra europaväg 16

•

Ändrad vägvisning på vissa andra vägar till följd av regeringens beslut om
europaväg 16

•

Ändrad vägvisning med anledning av nya sträckningar av riksvägarna 32 och
50 i Östergötlands län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter om
vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 – 499.
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§ 269
269
2012/KS0160 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Viared 16:37
En ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra nytt
bostadshus på ovanstående fastighet har inkommit till Kommunstyrelsen.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av nytt bostadshus
på Viared 16:37 vid Hälasjön, Borås Stad.
§ 270
2011/KS0745 311
270
Yttrande över samrådsremiss angående förstudie väg 42 Borås –
Trollhättan, delen Sjöbo–Kvarbo sommarstad
Trafikverket har upprättat en förstudie med syfte att klargöra förutsättningar och
problembild samt föreslå huvuddrag och principer för förbättring av trafiksäkerhet,
tillgänglighet och framkomlighet för i första hand oskyddade trafikanter samt hantera
förhållande till ny exploatering vid korsning med väg 1800 Paradisvägen och Kvarbo
sommarstad.
Trafikverket har genom remiss den 27 oktober 2011 önskat synpunkter på rubricerad
förstudie.
Förstudien har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, och Stadsdelsförvaltning
Norr.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad anser att utredningen håller en god standard och tar upp de väsentligheter
som finns utefter vägen på ett adekvat sätt. Bristanalysen är tydlig och uttömmande.
Staden har inget att erinra mot syftet, bakgrundsteckningen, den geografiska
avgränsningen, målbeskrivningen, funktionsanalysen eller projektmålet.
Borås Stad har i huvudsak inget att erinra mot beskrivningen av effekter och
konsekvenser men vill i sammanhanget tillföra förslaget om möjligheten att leda
riksvägstrafiken förbi Fristad via väg 1801 och 1803 också beskrivs i effekter och
konsekvenser.
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Borås Stad vill att Trafikverket snarast går vidare med åtgärder som inte kräver en ny
arbetsplan eller detaljplan. Vidare vill staden att överenskommelser kan träffas om
vilka arbetsplaner och detaljplaner som bör prioriteras för att så snart som möjligt
uppnå de eftersträvansvärda trafiksäkerhetseffekterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
§ 271
2010/KS0890 253
271
Försäljning av del av Östermalm 1:1
2010-12-28/2011-01-13 upprättades köpeavtal mellan kommunen och Tretalet AB
rörande försäljning av del av Östermalm 1:1. Beslut om avtalet togs i Kommunstyrelsen 2011-01-10. Tretalet AB ansökte aldrig om fastighetsbildning, vilket måste
göras inom sex månader från avtalets undertecknande. Detta resulterar i att avtalet
inte längre är giltigt och därför måste nytt köpeavtal upprättas.
Området som avses är inte detaljplanelagt, men ligger inom tätbebyggt bostadsområde på Östermalm. Området används redan i dag för infart till fastigheten
Sidensvansen 3 och utgör i övrigt en slänt mot Hasselbacksgatan. Fastighetsbildningen som följer av försäljningen bedöms naturlig med tanke på tomtindelningen. Priset för marken är satt till 100 000 kronor vilket motsvarar ca 400
kronor/m².
Nytt köpeavtal har upprättats med samma villkor som tidigare. Tillträde sker den 15
maj 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunen säljer del av fastigheten Östermalm 1:1 för 100 000 kronor.
§ 272
2009/KS0722 530
272
Avtal om ändrad linjesträckning och utökad trafik på linje 4 i Borås
från den 1 april till 10 december 2011
Under tiden 1 april till 10 december 2011 har Västtrafik i enlighet med Borås Stads
önskemål låtit linje 4 ha en ändrad linjesträckning och en utökad turtäthet än vad som
fastställdes i trafikförsörjningsplanen för 2011.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunstyrelsen godkänner avtalen med Västtrafik avseende ändrad linjesträckning
och utökad trafik på linje 4 i Borås stadstrafik från den 1 april till den 10 december
2011.
§ 273
2012/KS0312 403
273
Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag att årligen sammanställa miljötillståndet
i Borås samt redovisa hur Borås Stad arbetar med miljöfrågor.
Miljö- och konsumentnämnden har översänt ”Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar
utveckling i Borås Stad” till Kommunstyrelsen. Rapporten redovisar det interna och
externa miljöarbetet i kommunen.
Liksom tidigare år visar sammanställningen att viktiga områden att arbeta vidare med
är att öka takten med omställning till ett hållbart transportsystem och hållbara resor
samt transporter såväl i den egna organisationen som i kommunen som helhet.
Trots att nya miljömål förväntas att bli färdiga under året är det av yttersta vikt att
samtliga nämnder och styrelser aktivt arbetar med att uppfylla de gällande miljömålen.
Miljöarbetet får inte bli passivt i väntan på de nya miljömålen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas att ta ansvar för att Borås Stad
skall vara delaktig i att uppnå miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen
uppmanas att senast den 1 september 2012 i korthet redovisa till Kommunstyrelsen
vilka åtgärder man gjort under 2011, vilka problem man eventuellt mött i arbetet och
vilka konkreta åtgärder man har gjort respektive planerar under 2012.
§ 274
2007/KS0800 311
274
Yttrande över arbetsplan för väg 27, delen Viared – Kråkered
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst, har överlämnat rubricerade
arbetsplan till Trafikverket för fastställelseprövning.
Utställelse av planen har skett under tiden den 5-30 oktober 2009, regionen har
upprättat ett utlåtande över inkomna synpunkter.
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Under pågående fastställelseprövning har Trafikverket begärt kompletteringar av
arbetsplanen. Trafikverkets kompletteringsbegäran avsåg bland annat en redovisning
av bullersituationen för fastigheterna Viared 8:6, 8:7, 8:11 och 8:12 samt redovisade
skäl för i projektet valda bullerskyddsåtgärder. Svar på kompletteringsbegäran inkom
till Trafikverket den 18 april 2012.
Länsstyrelsen har tillstyrkt fastställelse av arbetsplan.
Borås Stad får nu tillfälle att ta del av ovan nämnda handlingar innan beslut fattas.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
förslaget till arbetsplan för anläggande av väg 27 delen Viared – Kråkered.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
§ 275
2010/KS0845 212 m.fl.
275
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Information om tematiskt tillägg till ÖP 02, vindbruk, Bollebygds
kommun. (Bollebygds kommun har 24 november 2011 antagit

Tematiskt tillägg till ÖP02, vindbruk, Bollebygds kommun. Tre
områden anses vara lämpliga områden: Töllsjö-Slätthult (nära Borås
kommungräns), Älmåsaberget (norr om Töllsjö) och Bengtatorp (mitt
i kommunen). Några områden anses vara övriga områden med stor
restriktion mot vindbruk, samt åtta områden anses vara olämpliga
områden på grund av intressekonflikter med samhällsutveckling,
friluftsliv & landskapsutveckling, samt natur, kultur & landskap)
(2010/KS0845 212)
b)

Initiativärendet ”Dags att sätta fart med detaljplanering av Nedre
Norrby”. (Initiativärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 19

oktober 2011. Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2011 att
ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att ta fram ett planprogram
för området.
Den 23 mars 2012 gavs Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att
påbörja arbetet med planprogrammet) (2011/KS0724 214)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2012-05-07

c)

16 (16)

Information om ändring i pastoratsindelning i Skara stift.

(Svenska Kyrkan, Skara stift, informerar om sitt beslut att från och
med 1 januari 2014 kommer Borås Caroli (med Caroli församling)
och Borås Gustav Adolf pastorat (med Gustav Adolf församling och
Brämhult församling) utgöra ett pastorat under namnet Borås
pastorat) (2011/KS0818 249)
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 maj 2012

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07, § 259
Alternativt förslag
E2
Förslag om projekteringsuppdrag för förskola och
ombyggnad av skola vid Myråsskolan samt nytt uppdrag
om förskola vid Milstensgatan
En ny förskola vid Myråsskolan samt utbyggnad av befintlig skola är
ett förslag som var med i den rödgröna investeringsbudgeten för 2012
och 2013. Den eniga Stadsdelsnämnden Öster har därmed agerat helt i
linje med den styrande minoritetens budget, och sitt uppdrag, då man
av Lokalförsörjningsnämnden den 25 augusti 2011 begärde att en
förstudie omgående skulle inledas med inriktningen att bygga en
förskola i anslutning till Myråsskolan. Beslutet att inleda en förstudie
grundade sig också på det av Kommunstyrelsen fastställda
dokumentet ”Inriktning i lokalfrågan för förskola och skola”, där det
tydligt framgår att det bör övervägas om det är möjligt med en
lokalmässig samverkan med andra intressenter eller verksamheter vid
nybygge.
Stadsdelsnämnden Öster var också överens då man den 1 december
2011 gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att parallellt genomföra
en förstudie av renoveringsbehov och eventuella om- och
tillbyggnader av Myråsskolan. Den 2 februari röstade så de Rödgröna
med Allianspartierna för en utökning av projektet för att nå
samordningsvinster genom ett samordnat kök för skola och förskola.
I sin framställan om projekteringsuppdrag till Kommunfullmäktige,
daterad till den 21 februari, beräknar Lokalförsörjningsnämnden
investeringskostnaden för förskolebyggnaden till 26,7 mnkr, och för
till- och ombyggnad av Myråsskolan 16,5 mnkr. Då synpunkter på den
nuvarande trafiksituationen framkommit under förstudien har även
Tekniska förvaltningen engagerats för att i ett tidigt skede säkerställa
en trygg och säker trafikmiljö för barn och elever. Tekniska nämnden
planerar en rad åtgärder i samband med byggandet av förskolan och
skolan.

Stadsdelsnämnden Öster sammanträdde den 29 mars för att besluta
om förslaget. Det var först vid detta sammanträde som de Rödgröna
tog bladet från munnen och yrkade att den fortsatta processen om
byggnation av Myråsgården omedelbart skulle stoppas.
Allianspartierna vill understryka att de Rödgröna aldrig under ärendets
gång signalerat att de ändrat ståndpunkt. Istället har man låtit
förstudierna om Myråsgården fortlöpa, och trots att man haft full
insyn i dessa har man valt att inte uttrycka sina egentliga avsikter
förrän ärendet är färdigberett för Kommunfullmäktige. Den rödgröna
linjen blir än mer svårbegriplig då de Rödgröna på samma
sammanträde röstade enhälligt med Allianspartierna för den
upprättade lokalresursplanen för Stadsdel Öster 2013-2016. I denna
framgår tydligt att det finns ett stort behov av en ny förskola i området
och att en ombyggnation av Myråsskolan är nödvändigt.
Allianspartierna står fast vid sin åsikt att fler förskoleplatser behövs i
Brämhultsområdet, och ställer sig därmed positiva till en
tidigareläggning för byggandet av Milstensgården..
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

Bifalla Lokalförsörjningsnämndens förslag angående projekteringsuppdrag för
nybyggnad av förskola vid Myråsskolan.
Tidigarelägga projektet med en ny förskola vid Milstensgatan.
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda trafikmiljön runt
Myråsskolan
För Moderata samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07, § 259

Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen 2012 05 07
Ärende E2
Vi i Centerpartiet är medvetna om att det behövs nya förskolor i Brämhult, och
att Myråsskolan behöver byggas om och till.
När det gäller förskolan anser vi att det på ett bättre sätt borde informerats och
genomförts medborgardialoger, bland såväl berörda föräldrar som närboende
om den planerade förskolan i ett tidigt skede.
Vi i Centerpartiet anser att man med utgångspunkt för barnens bästa utifrån
mångfald och individers valmöjlighet förutsättningslöst borde utrett flera
alternativa inriktningar av nya förskolor i området innan beslut fattats.
Det hade också varit av stort värde om man undersökt ytterligare alternativa
placeringar av förskolor i Brämhult.
Stora oklarheter finns även när det gällande trafiksituationen i området.
Centerpartiet anser att ärendet kunde hanterats i annan ordning och avstår i
likhet med C-representanter i tidigare nämnder från att delta i beslutet.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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Alternativt förslag
E7
Ansökan från Mohammed Aabi om godkännande av rätt
till bidrag från en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Borås Stad
Vi i Allianspartierna anser att överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen av ansökan från Mohammed Aabi skall dras tillbaka, då vi
inte finner några sakliga skäl till annat.
Vårt ställningstagande är helt i linje med de beslut som
skolinspektionen, förvaltningsrätten och kammarrätten tidigare har
fattat i ärendet. Samtliga har gjort bedömningen att en etablering av
utbildningen inte innebär några påtagliga negativa följder på lång sikt
för Borås Stad.
Alliansen anser att fristående skolor i Borås medför sammantaget ett
större utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever
och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna
utbildningarna. För oss är det självklart att det är eleverna och deras
föräldrar som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte
politikerna.
Etablering av fristående skolor och fritidshem kan dock få
konsekvenser för den kommunala verksamheten på kort sikt, men
kommunen har naturligtvis möjlighet att anpassa sin verksamhet efter
elevernas val.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

Vidtagen åtgärd inte godkänns.
Överklagan dras tillbaka.
För Moderata samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

