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Tid och plats
Kl 14.00–15.08
Omfattning
§ 365–375
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Kjell Classon (S)
tjg för Per Carlsson (S)

Ersättare
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Lennart Andreasson (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Johan Österlund (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Erik Bergman
Charlotte Beijer
Kennet Öhlund
Göran Björklund

kommunchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare
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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.
§ 365
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Marie Fridén
(M) som ersättare.
§ 366
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.32–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 367
2015/KS0053 282
Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 augusti 2015
(ärendenummer 4-5/2015).
§ 368
2010/KS0545 311
Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av
anslutningar från väg 1771 samt väg 1800 till Rv 42 i Sparsör
I samband med detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. har en överenskommelse
skrivits mellan Borås Stad och Trafikverket gällande ombyggnad av två anslutningar
till Rv 42. Vid projektering av den nya sträckningen av väg 1800 bedömdes att den
inte uppfyller Trafikverkets krav. Att hitta en lösning på hur anslutningen ska utformas är av stor betydelse för exploatering inom detaljplaneområdet. Ett nytt avtal
upprättas därför med Trafikverket som innebär att Borås Stad bekostar en trafikanalys som ska föreslå lämpliga åtgärder som behöver utföras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket.
§ 369
2015/KS0512 256
Omreglering av tomrättsavgäld för Folkvisan 2 m.fl.
Innevarande år är 37 tomträtter för småhusfastigheter, 2 tomträtter för
industrifastigheter, 1 tomträtt för hyreshusfastighet och 1 tomträtt för kontorsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från den 1 januari 2017.
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Avgäldsperioderna är 10 år för alla fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i
samband med omregleringen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos fastighetsdomstolen i
de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder,
när det finns uppenbara skäl.
§ 370
2015/KS0526 047
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
(2015/KS0526 047)

§ 371
2015/KS0050 108
Delegationsbeslut; avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna: den 18 augusti 2015 (ärendenummer 5/2015)
§ 272
2015/KS0199 107
Saltemads campingverksamhet
I Kommunfullmäktiges budget för 2015 uppdrogs Kommunstyrelsen att ansvara för
att Saltemads campingverksamhet säljs eller läggs ut på entreprenad. I ett förslag till
avtal upphandlas en konsult för att delta i utredningsarbetet. I avtalet framgår förutsättningarna för uppdraget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Att teckna avtal med SWE Marketing om utredningsuppdrag i enlighet med upprättat förslag.
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§ 373
2015/KS0517 706
Ersättning år 2015 för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Direktionen för Boråsregionen beslutade den 8 maj 2015 att rekommendera
medlemskommunerna att besluta om föreslagen ersättningsnivå under 2015 för
hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ersätta biståndsbedömd hemtjänst med 375 kr/tim, sjukvård av sjuksköterska med 555 kr/tim
och vid behandling av arbetsterapeut eller sjukgymnast med 580 kr/tim.
Ersättningarna gäller vid tillfällig vistelse i annan kommun.
§ 374
2013/KS0295 370
Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt i Hedared
Gamesa Energy Sweden AB har lämnat en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, TöllsjöSlätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11 i Borås Stad och Bollebygd kommun.
Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss bl.a. till Borås Stad.
Ärendet har tidigare varit uppe till beslut i Kommunstyrelsen Borås Stad (16 juni
2014), då efterfrågades kompletteringar kring fågelstudier och kumulativa effekter
med planerad intilliggande vindkraftpark.
Det saknas dock fortfarande tillräckligt beslutsunderlag kring fågellivet och
Kommunstyrelsen vill delge länsstyrelsen de behov som Miljö- och konsumentnämnden definierat vid sitt möte den 25 augusti.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena Palmén (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lena Palmén (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S).
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Projektet tillstyrks som lämplig mark- och vattenanvändning. Skrivelse avges enligt
upprättat förslag.
Patric Silverklinga (SD) yrkar i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand
avslag på förslaget.
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Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens svar till Länsstyrelsen
är att verken i Hedared ska avstyrkas enligt Miljöbalken 16 kap 4 §, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall bordläggas och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att bordlägga ärendet”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Erika Storme
Martinger (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Ida Legnemark (V),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1:
Ärendet skall avgöras idag.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag,
dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Patric Silfverklingas avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering
begärs.
Ordföranden tillkännager att Tom Anderssons förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstning ställer ordföranden proposition på bifall
dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Patric Silfverklingas yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Morgan
Hjalmarssons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat utse Patric Silverklingas yrkande som motförslag i huvudomröstningen".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan
Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson (M) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Erika Storme Martinger (S), Ida Legnemark
(V), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 4 röster mot 1, 8 avstår:
Morgan Hjalmarssons yrkande är motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen bifallit Morgan Hjalmarssons yrkande.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Erika Storme
Martinger (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S),
Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson (M).
Patric Silfverklinga (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 4, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Projektet tillstyrks som lämplig mark- och vattenanvändning. Skrivelse avges enligt upprättat
förslag.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
yrkande.
Patric Silfverklinga (SD) reserverar sig till förmån för sina yrkande.
§ 375
2014/KS0854 304
Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en energioch klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads
riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och klimatstrategin
med bakrundsrapport och Borås Stads miljömål uppfyller lagkravet att varje kommun
ska ha en energiplan. Energi- och klimatstrategin har varit på remiss. Det har kommit
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18 svar från kommunkoncernen och nio från externa organisationer. Remissvaren
var i stora drag positiva. Strategin har till viss del reviderats efter remissen
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Anta Energi- och klimatstrategi för Borås Stad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Anta Energi- och klimatstrategin för Borås Stad med
de justeringar som framgår i upprättad skrivelse, se bilaga.
Patric Silverklinga (SD) yrkar att meningarna ”Istäcket i Arktis minskar och glaciärer
försvinner. Det är en av många effekter vi idag ser av den globala uppvärmningen”
stryks.
Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons
yrkande samt att presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till
Kommunfullmäktige. Vidare yrkar Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) avslag
på Patric Silfverklingas yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons justerade förslag
och dels till Patric Silverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta Energi- och klimatstrategi för Borås Stad.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 september 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-07, § 374
SP 1
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt Hedared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsens svar till Länsstyrelsen är att verken i Hedared ska avstyrkas enligt
Miljöbalken 16 kap 4 §
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

ALTERNATIV SKRIVELSE
Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt i Hedared
(Länsstyrelsens diarienummer 551-42517 -2013)
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att
avvakta med beslut tills dess att begärda kompletteringar av ansökan inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare avstyrkt remissen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att folkopinionen inte får tillräckligt stort
utrymme i beslutsunderlaget samt att de framtagna fotomontagen inte visas ur
en rättvisande vinkel eller är tagna under olika årstider. Det finns ingen antagen
vindbruksplan och nämnden anser att inga beslut om vindkraftsparker bör
göras innan en sådan är beslutad.
Kommunstyrelsen anser att verken i Hedared ska avstyrkas. Så länge det inte
finns en av Kommunfullmäktige antagen vindbruksplan alternativt tematiskt
tillägg till ÖP kan Kommunstyrelsen inte tillstyrka några verk över huvud taget.
Kommunstyrelsen är också av uppfattningen att de sociala konsekvenserna av
verken kan bli alltför stora samt att naturvården inte är tillräckligt prioriterad i
sammanhanget.
I budget 2015 står följande: Hållbara vindkraftsetableringar kräver förankring bland
de närboende. En vindbruksplan som ett tillägg till Översiktsplanen ska tas fram med
tydliga spelregler för vindkraften innan tillstyrkan till byggnation av vindkraftverk kan ske.
Tysta områden ska utredas.
Sammanfattningsvis: Kommunstyrelsen avstyrker vindkraftverken i Hedared,
vilket utgör Borås Stads svar till Länsstyrelsen i enlighet med Miljöbalken 16
kap 4 §.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsens svar till Länsstyrelsen är att verken i Hedared ska avstyrkas enligt
Miljöbalken 16 kap 4 §
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-07, § 375
SP 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta Energi- och klimatstrategin för Borås Stad med de justeringar som framgår i
bifogad skrivelse.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 2

ALTERNATIV SKRIVELSE
Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en
energi- och klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås
Stads riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och
klimatstrategin med bakgrundsrapport och Borås Stads miljömål uppfyller
lagkravet att varje kommun ska ha en energiplan. Energi- och klimatstrategin
har varit på remiss. Det har kommit 18 svar från kommunkoncernen och nio
från externa organisationer. Remissvaren var i stora drag positiva. Strategin har
till viss del reviderats efter remissen.
Kommunfullmäktige föreslås anta Energi- och klimatstrategin med följande
justeringar:
-

Sista två meningarna på sidan 6 utgår och ersätts av ”Det finns lokal,
småskalig och förnyelsebar elproduktion i Borås Stad och den småskaliga
elproduktionen är betydande eftersom det finns många små
elproducenter.”

-

På sidan 8, under ”Minska klimatavtrycket från byggnader”, ska
Lokalförsörjningsnämnden stå som ansvarig tillsammans med de
kommunala bostadsbolagen eftersom skrivningen avser kommunens
fastighetsbestånd. Miljö- och konsumentnämnden utgår därför.

-

Sidan 9, under ”Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion”
ska parentesen i första stycket utgå.
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