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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.
§ 276
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Marie Fridén
(M) som ersättare.
§ 277
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.27–14.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 278
2015/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 juni 2015
(ärendenummer 17–18/2015).
§ 279
2011/KS0489 105
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i staten Israel
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2011
inlämnat rubricerad motion I motionen föreslås att Borås Stad ska söka vänortssamarbete med någon stad i Israel.
Borås Stad har idag vänortssamarbeten i de nordiska länderna; med danska Vejle,
norska Molde och finska Mikkeli. Dessa vänorter tillkom i samband med andra
världskriget.
Utöver detta har Borås också ett så kallat partnerskap med Espelkamp i Tyskland.
Detta har sin alldeles speciella historia, och går tillbaka på den stora betydelse som
Boråsprästen Birger Forell haft för Espelkamp genom sitt arbete där under kriget.
Detta partnerskap har alltså emotionella band, men innehåller inte ett regelbundet
utbyte så som vänortssamarbetet gör.
Genom åren har det förekommit någon enstaka förfrågning till Borås Stad om
vänortssamarbete, men Borås har valt att tacka nej till ett sådant reguljärt utbyte
utöver de nordiska länderna.
Det har inte framkommit något som ger skäl att utöka vårt samarbete vad det gäller
vänorter.
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Beslut
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Protokollsanteckning
Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 280
2015/KS0393 100
En kommunallag för framtiden
Borås Stad har genom remiss från Finansdepartementet fått möjlighet att yttra sig
över rubricerad utredning.
Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av kommunallagen med
målsättningen att åstadkomma en ändamålsenligt utforma lagstiftning.
Kommunallagen skulle även i fortsättningsvis vara en ramlag och utredaren skulle
utgå från ett medborgarperspektiv. I uppdraget ingick också att göra en lagteknisk
översyn.
Utredningen har varit remitterad inom Borås Stad till stadsdelsnämnderna, Stadsrevisionen, AB Bostäder och Borås Energi och Miljö AB.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås Stad avstyrker utredningens
förslag på följande punkter: Utrymmet för beställar – utförarnämnder förtydligas,
försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om mål och riktlinjer, utvidgat
medlemskap för företag och organisationer och större möjligheter till laglighetsprövning av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen även skall markera den
möjlighet som kompetensutvidgning enligt EU-rätten kan innebära - inte bara
begränsningen samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig avtalssamverkan
mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks därför.
Beslut
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för framtiden” enligt Kommunstyrelsens
förslag.
§ 281
2015/KS0575 016
Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 20152018
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen följs upp årligen enligt direktiv
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS:2015:5).
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Rapporten baseras på Borås Stads samtliga förvaltningar, Borås Energi och Miljö,
Borås Elnät, AB Bostäder, Borås Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som besvarat ett RSA-formulär utarbetat från Totalförsvarets
Forskningsinstituts framtagna RSA - modell. Formuläret fylldes i av respektive
verksamhet själva som senare sammanställdes och fylldes på samma sätt i av en
särskild arbetsgrupp tillsatt för ändamålet. Formuläret syftade till att identifiera
samhällsviktig verksamhet, kritiska beroenden, oönskade händelser, disponibla
resurser (skydd mot oönskade händelser) samt åtgärder för staden. Personal (22 %),
IT och kommunikation (20 %) och el (15 %) utgör de största kritiska beroendena
för att kunna upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet, bortsett från
verksamhetsspecifika kritiska beroenden (19 %). På övergripande nivå för Borås Stad
belyses även organisatoriska beroenden såsom klara ansvarsförhållanden och
fungerande ledningsorganisation.
Oönskade händelser kategoriserats under social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snö
oväder, storm, IT och kommunikation eller övrigt. Bortsett från kategorin övrigt, dit
särskilt verksamhetsspecifika händelser sorterats, är social oro den största kategorin
som utgör 21 % av alla händelser. Social oro, händelser som drabbar IT och
kommunikation samt snöstorm är de största riskkategorierna baserat på bedömd
sannolikhet och konsekvens.
Av Borås Stads disponibla resurser nämns bl.a. ett gott personalläge, många och stora
lokaler, egna fordon och arbetsmaskiner, anläggningsmaterial på lager och ett stort
antal frivilliga som förväntas kunna bidra till att hantera en kris.
Beslut
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta denna risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad, gällande mandatperioden 20152018.
§ 282
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; vakansprövning; återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggstill handlingarna: den 2 juli–25 augusti
2015 ( ärendenummer 380 och 383–428/2015).
§ 283
2015/KS0003 023
Delegationsbeslut; vakansprövning rörande verksamhetsansvarig,
avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 maj 2015,
(ärendenummer 2/2015).
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§ 284
2015/KS0006 022
Delegationsbeslut; fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej
förvaltningschef)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6–27 maj 2015
(ärendenummer 36, 38 och 47/2015).
§ 285
2015/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt –förhandling och
därav föranledd överenskommelse vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal): föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 januari –22
april 2015 (ärendenummer 10, 20, 65 och 90/2015).
§ 286
2015/KS0012 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden /lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer,
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 april–12 maj
2015 ( ärendenummer 1, 2, 5 och 6/2015).
§ 287
2015/KS0013 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 22 januari –2 mars
2015 (ärendenummer 12 och 19/2015).
§ 288
2015/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering,
anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 februari–9 april
2015 (ärendenummer 15, 18, 21–28, 31–33, 39–40, 42, och 46/2015).
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§ 289
2015/KS0017 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 augusti 2015
(ärendenummer 1–2783/2015).
§ 290
2015/KS0020 024
Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för mycket
utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 april 2015,
(ärendenummer 35/2015).
§ 291
2015/KS0023 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 februari–8 maj
2015 ( ärendenummer 1–178/2015).
§ 292
2015/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-08-31. (2015/KS0008 049)

b)

Sandareds Tennisklubb, förslag om finansiering avseende tennisbanor
m.m. (2015/KS0515 805)

c)

Ersättning 2015 för kostnader på grund av ökad vårdtyngd.
(2014/KS0695 706)

d)

Åtagandebesked Kommuninvest i Sverige AB 2015-06-30.
(2015/KS0570 106)

§ 293
2015/KS0044 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 16 juni - 7 september 2015 (ärendenummer 21-29/2015).
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§ 294
2015/KS0045 049
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor, beslut om handkassor för högst
5 000 kronor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 september 2015
(ärendenummer 2/2015).
§ 295
2015/KS0555 046
Donation av skulptur till Borås Stad från Åke Björsell och Andreas
Swan
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Åke
Björsell och Andreas Swahn, en skulptur av konstnären Richard Brixell ”Passion
Extreme”.
Skulpturen föreställer Tomas Olsson från Borås, en extremskidåkare som omkom
2006 då han åkte ned från Mount Everest nordsida, vilket han tillsammans med en
vän var först i världen att ge sig på.
Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna Åke Björsell och Andreas
Swahn resa en skulptur. Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför Centralstationen i Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på väg utför berget.
Skulpturen av konstnären Richard Brixell, är en donation och inga andra kostnader
än underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Kulturnämnden bedömer att förslaget
är spännande och originellt. För den som just klivit av tåget skulle skulpturen utgöra
en omedelbar och spektakulär påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16 maj, 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn,
en skulptur av konstnär Richard Brixell ”Passion Extreme”.
§ 296
2015/KS0565 046
Donation av skulptur till Borås Stad från Tore G Wärenstams stiftelse
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Tore
G Wärenstams stiftelse, en skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G Wärenstam, var aktiv i den
lokala politiken, med stort engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som Älvsborgs läns landsting.
Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och
Nybron. Tore G Wärenstams stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får
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en klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås konstnären Kerstin Dahl
Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga sittbänkar.
Kulturnämnden finner framlagt förslag med skulptur och bänkar vara en stilig och
värdig accentuering av parkområdet. Det är viktigt för hela platsens upplevelse att
parkens växtlighet harmoniserar med skulpturen. Konstnärens förslag med en
gräsmatta med låg växtlighet är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett positivt beslut från kommunen kostnaderna för material
(skulptur och stenbänkar) samt konstnärens arbete. Stenbänkarna är inte något
villkor för skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en
skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
§ 297
2015/KS0579 007
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 med anhållan om
ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2014.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och
samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda
anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller
till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är
blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten
bebos idag till ca 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2014 med 118 000 000 kronor, och det
egna kapitalet vid 2014 års utgång uppgår till 1 235 000 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 298
2013/KS0805 107
Vindkraft - Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö AB har haft i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda en
vindkraftsetablering i Borås. I december 2013 inkom bolaget med slutredovisning där
man konstaterade att det fanns goda förutsättningar för vindkraft i Rångedala, och
att bolaget föreslog Kommunfullmäktige godkänna att uppföra tre vindkraftverk till
en kostnad av 81 miljoner kronor.
Borås Energi och Miljö AB konstaterar i sin förnyade ekonomiska bedömning att
investeringen inte är möjlig på affärsmässiga grunder. Bolaget beslutade därför i
februari 2015 att översända den begärda förnyade ekonomiska bedömningen samt att
återta begäran från 2013 om att genomföra vindkraftsinvesteringen. Bolaget avser att
sälja tillstånd och utredning till annan intresserad aktör.
Bolagets investeringskalkyl visar på ett negativt nettonuvärde, -13 miljoner kronor
utan hänsyn till skatteeffekt, vilket innebär att nuvärdet är 26 miljoner kronor sämre
än kalkylen 2013. Det ackumulerade resultatet beräknat på 20 år är +1 miljoner
kronor, vilket är 41 miljoner kronor sämre än 2013. Intäkterna för el och elcertifikat
har sammantaget sjunkit med 22 % jämfört med 2013. Investeringskostnaden
bedöms vara oförändrad mot tidigare kalkyl, 81 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen konstaterar av bolagets förnyade bedömning att investeringen inte
är ekonomisk lönsam och således inte bör genomföras av affärsmässiga skäl.
Dessutom gör bolaget stora investeringar i övrigt. Exempelvis belastar den stora
investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk bolaget såväl ekonomiskt
som resursmässigt. Att i det läget gå in i ett nytt ekonomiskt riskfyllt projekt vore
olämpligt. Istället bör bolaget som de själva föreslår sälja tillståndet och utredningen
till annan intresserad aktör.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö AB: s utredning om vindkraft till
handlingarna.
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§ 299
2014/KS0599 107
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mikroelproduktion avlastar
elnätet
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Elnät AB:
1. ska se över möjligheten att flytta en större andel av kundernas kostnader från den
fasta avgiften till den rörliga
2. ska införa en ersättning till kunder med mikroproduktion av egen el för att deras
inmatning avlastar elnätet. Denna ersättning ska uppgå till 50 % av den rörliga
elöverföringsavgiften ex moms
3. på ett positivt och informativt sätt ska informera om möjligheterna till och
fördelarna med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
Motionen har varit remitterad till Borås Elnät AB som inkommit med svar
2015-02-03.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget till stora delar redan idag, i sin ordinarie
verksamhet och inom befintliga ägardirektiv, arbetar i enlighet med motionärens
intentioner att underlätta och uppmuntra mikroelproduktion. Kommunstyrelsen
delar dessa intentioner. Borås Elnät AB förutsätts fortsätta verka för att underlätta
mikroelproduktion och samtidigt behålla affärsmässigheten i sina beslut, såsom att
följa en branschgemensam taxeprincip samt ersättningsnivåer baserade på nätnytta.
Kommunstyrelsen bedömer inte att bolaget behöver ges något ytterligare uppdrag
med anledning av motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 300
2015/KS0472 042
Broddar till ålderspensionärer
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-15 i ett motionssvar att uppdra åt Fritidsoch folkhälsonämnden att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar att gälla
från senast 1 januari 2016.
Med anledning av beslutet i Kommunfullmäktige föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att upphandling av tjänsten att tillhandahålla broddar åt alla ålderspensionärer sker hos handlare med verksamhet i Borås. Nämnden begär också
tilläggsanslag med full kostnadstäckning för inköp av tjänst och diverse omkostnader
hos Kommunstyrelsen i 2015 års budget, för att kunna erbjuda alla ålderspensionärer
broddar senast 1 januari 2016.
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Fritids- och folkhälsonämnen anger att vid årsskiftet 2014/15 fanns det 20 530
personer 65 år och äldre i Borås. En uppskattning av kostnaderna för broddarna
beror på hur många som antar erbjudandet men det kan röra sig om ca 1,5 – 2,0
miljoner kronor.
Kommunstyrelen har för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige reservera medel i
2016 år budget för ett engångsmässigt erbjudande av broddar till alla kommuninvånare 65+ som ett sätt att visa på vikten att ha bra utrustning när det är halt ute.
Erbjudandet är alltså inte tänkt att återkomma inom överskådlig framtid.
Vad gäller kostnader för upphandling och hantering av erbjudandet till målgruppen
får Fritids- och folkhälsonämnden ta upp det i bokslut 2015 och Kommunstyrelsen
har då för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige att dessa kostnader undantas ur
nämndens ackumulerade resultat.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelen har för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige reservera medel i
2016 år budget för ett engångsmässigt erbjudande av broddar till alla kommuninvånare 65+.
Vad gäller kostnader för upphandling och hantering av erbjudandet till målgruppen
får Fritids- och folkhälsonämnden ta upp det i bokslut 2015 och Kommunstyrelsen
har då för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige att dessa kostnader undantas ur
nämndens ackumulerade resultat.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 14.48-14.54.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar
att Fritid- och folkhälsonämnden återkommer snarast till Kommunstyrelsen med en
redovisning om hur broddar fortlöpande kan tillhandahållas för +65 år.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons
tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelen har för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige reservera medel i 2016 år budget för
ett engångsmässigt erbjudande av broddar till alla kommuninvånare 65+.
Vad gäller kostnader för upphandling och hantering av erbjudandet till målgruppen får Fritids- och
folkhälsonämnden ta upp det i bokslut 2015 och Kommunstyrelsen har då för avsikt att föreslå
Kommunfullmäktige att dessa kostnader undantas ur nämndens ackumulerade resultat.
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Fritid- och folkhälsonämnden återkommer snarast till Kommunstyrelsen med en redovisning om hur
broddar fortlöpande kan tillhandahållas för +65 år.
§ 301
2015/KS0582 287
Projekteringsframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7 - 9,
Fristads Prästgård 1:101
Lokalförsörjningsnämnden förslår den 24 augusti 2014 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan gällande ombyggnad samt energieffektivisering av
Fristadskolan 7 – 9.
Investeringsutgiften finns med i investeringsbudget 2016 och godkännande kommer
att gälla under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten
för 2016 och att ovanstående objekt finns med.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2016, där ombyggnad
av Fristadskolan 7 -9 finns med, godkänna projekteringsframställan.
§ 302
2015/KS0584 287
Projekteringsframställan för ombyggnad av tillagningskök på
Almåsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 25 augusti 2015 att Kommunstyrelsen
godkänner projekteringsframställan gällande ombyggnad till tillagningskök på
Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, MASKINISTEN 2.
Investeringsutgiften finns med i investeringsbudget 2015. Godkännande kommer att
gälla under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker projekteringsframställan.
Kommunstyrelsen har den 21 september 2015 beslutat att, under förutsättning att
Utbildningsnämnden tillstyrker rubricerat förslag, godkänna projektframställan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget, godkänna rubricerad
projekteringsframställan.
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§ 303
2015/KS0296 532
Svar på Sverigeförhandlingens begäran om nyttoanalys
Sverigeförhandlingen begär ett omfattande och noggrant underlag av kommunen. Att
ta fram ett sådant underlag med den noggrannhet som efterfrågas kräver både mer
tid och annan kompetens än den som kommunen har till sitt förfogande. Därför har
det inte varit möjligt inom den snäva tidsram som har satts att ta fram ett fullständigt
underlag.
Stationsläget, trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttorna med
Götalandsbanan. Innan vi har de preciserade är det svårt att göra en tillförlitlig
bedömning av nyttorna. Borås Stad bedömer att osäkerheterna är för stora i det
underlag Trafikverket hittills presenterat.
Borås Stad har gjort en omfattande studie av vilka nyttor som kommunen kan
tillgodogöra sig. Men frågan är så komplex och hänger samman med många andra
idag okända faktorer att en kvantifierad nyttoanalys enligt begäran inte kan levereras.
Därför gör Borås Stad istället en kvalitativ beskrivning av kommunens nyttor av
Götalandsbanan. Allt eftersom mer precist underlag kommer fram kan man göra mer
kompletta beskrivningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Till Sverigeförhandlingen översända upprättad skrivelse.
§ 304
2007/KS0212 214
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Sjömarken,
Räveskalla 1:25 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter kan byggas i centrala Sjömarken.
Planområdet trafikmatas söderifrån, via Fjällgatan och via Moränvägen som kommer
att byggas om. Området är utsatt för trafikbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller anses motiverade.
Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området
är ca 2,6 ha stort och avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i väster,
Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse i öster.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
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§ 305
2013/KS0302 214
Lokalisering av förskola på Norrby
Mellan Almåsgymnasiet och fd. Norrbyskolan finns byggrätt kvar för allmänt
ändamål (kommunal verksamhet) i gällande detaljplan. Byggrätten omringas av
kvartersmark som inte får bebyggas. För att hitta den lämpligaste byggnadsvolymen
för platsen samt kunna göra mindre justeringar av marknivåer behövs det göras ett
tillägg till detaljplanen där avgränsningen av byggrätten blir mer flexibel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att göra ett tillägg till detaljplan P208,
där byggrätten justeras för att kunna bygga en ändamålsenlig förskola på Norrby.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Per Carlsson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 oktober 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-21, § 279
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Protokollanteckning avseende ärende Kc2
Intentionerna med motionen i fråga är god, men formuleras
och framhävs av felaktig grund.
Vi kommer inom kort att återkomma med en mer bearbetad
motion, som mer avser en annan inriktning i form av ett
näringslivs- alternativt tekniskt samarbete med Israel.

Björn Qvarnström (SD)
2015-09-21

