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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.
§ 494
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Patric Silfverklinga (SD) med Lena
Palmén (S) som ersättare.
§ 495
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.15–14.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 496
2015/KS0147 106
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(2015/KS0147 106)

§ 497
2015/KS0053 282
Delegationsbeslut; Upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 oktober 2015
(ärendenummer 6/2015).
§ 498
2015/KS0466 109
Minnesmärke för veteraner i fredens tjänst
Fredsbaskrarna Sjuhärad har ansökt hos Kommunstyrelsen om att Borås Stad
införskaffar ett minnesmärke som placeras på ett lämpligt ställe utomhus i
Stadsparken.
Kulturnämnden har i ett yttrande den 24 september 2015 tillstyrkt att ett minnesmärke, genom Borås Konstmuseums försorg, placeras på ett för ceremonier
passande ställe. En förutsättning är att medel beviljas.
Tekniska nämnden har beslutat att anvisa en lämplig plats för ändamålet i
Stadsparken.
Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad har till syfte att använda sin avkastning
till ”stadens verkliga nytta, såsom stensättning m.m.”
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Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden, genom Borås Konstmuseums
försorg, lämpligen bör kunna söka finansiering av minnesstenen hos stiftelsen H
Nelsons donation och att samordningen av ärendet därför bör överlämnas till
Kulturnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ärendet överlämnas till Kulturnämnden för handläggning.

§ 499
2015/KS0499 730
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Access City Award 2016. (2015/KS0499 730)

§ 500
2015/KS0595 252
Förvärv av fastigheten Viared 8:13 på Viared Östra
Fastigheten Viared 8:13 är belägen på ”Viared Östra” strax söder om riksväg 40 och
intill Viaredsmotet. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och en tomtareal på
3 000 m². Fastigheten är belägen inom det område där detaljplanearbete pågår i syfte
att utöka verksamhetsområdet i anslutning till riksväg 27. Efter värdering och förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad förvärvar
fastigheten för 1 875 000 kronor. Byggnaderna på fastigheten kommer att rivas av
kommunen och kostnaden för rivningen bedöms till ca 150 000 - 175 000 kronor.
Tillträde och betalning sker den 1 december 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Viared 8:13 för 1 875 000 kronor samt att kostnaden för rivning av
byggnaderna får belasta markförvärvskontot.
§ 501
2015/KS0679 718
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2016
Skollagen innehåller bestämmelser om ersättning till enskild pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktige tog beslut om principer för bidragsberäkning den 11 juni 2009.
Reglerna tillämpas fr o m kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs.
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2016 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. Ersättningen består av
en lönedel och en omkostnadsdel. Lönedelen har beräknats utifrån 2016 års förväntade medellön enligt kommunens dagbarnvårdaravtal. Omkostnadsdelen är en schablon enligt Skatteverkets meddelande, SKV M 2012:20, som ska täcka alla omkostnader för mat, aktiviteter och slitage av möbler och övrig inredning.
Ersättningarna gäller fr o m den 1 januari 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr o m den 1 januari 2016.
§ 502
2015/KS0563 614
Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för
kunskap
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria.
Förslagen i promemorian En stärkt yrkeshögskola syftar till att yrkeshögskolan ska
ges bättre förutsättningar att fungera som ett led i yrkesutbildningssystemet och att
samhällets och arbetslivets behov av kompetens tillgodoses på kort och lång sikt.
Utbildningsförvaltningen har yttrat sig över promemorian. Ett förslag till yttrande
har utarbetats.
Förslagen i promemorian En stärkt yrkeshögskola syftar till att yrkeshögskolan ska
ges bättre förutsättningar att fungera som ett led i yrkesutbildningssystemet och att
samhällets och arbetslivets behov av kompetens till godoses på kort och lång sikt.
Borås Stad finner att föreslagna förändringar leder till positiv utveckling av Yrkeshögskolan. Förändringarna ger bättre förutsättningar för utbildningsanordnare,
underlättar samarbetet med arbetslivet samt är gynnsamma för de studerande.
Borås Stad tillstyrker departementspromemorian En stärkt ykeshögskola – ett lyft för
kunskap.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Att översända upprättad skrivelse till Utbildningsdepartementet.
§ 503
2009/KS0661 317
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober
2009 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag utom
Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan motionen skrevs har det
hållits två allmänna val så nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De
motiv som framkommit kan dock användas för att bedöma beslut om motionen.
Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av ändrade
regler, men att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag, t.ex.
Samhällsbyggnadsnämnden, att kontinuerligt följa upp behov av att komplettera
regler (t.ex. Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller hur belysning kan utformas för att
undvika ljusförorening.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta
program med normer och regler för utomhusbelysning och placering av ljusramper
för reklamändamål i enlighet med motionen samt i övrigt bifalla motionen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta
program med normer och regler för utomhusbelysning och placering av ljusramper
för reklamändamål i enlighet med motionen. Förklara motionen besvarad, se bilaga.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar dels att ordet ”ett nyval” ersätts med ”två
allmänna val” och dels att ordet ” i övrigt” stryks i beslutsförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande och dels till
sitt eget yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt ordförandens yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Lars-Åke Johansson (S),
Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S) och Yvonne Persson (S) samt nej av Anna Svalander (FP), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Samt bifalla motionen.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (FP), Falco Güldenpfennig KD) och Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 504
2015/KS0456 216
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig
placering av ett evenemangsfält utreds.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles. Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av evenemangsfält.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan
med Kommunstyrelsen planera för att Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med
behov av större evenemangsområden. Motionen förklaras besvarad, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till sitt eget 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 ordförandens yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Lars-Åke Johansson (S),
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S) och
Yvonne Persson (S) samt nej av Anna Svalander (FP), Patric Silfverklinga (SD),
Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), 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:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av
evenemangsfält.
§ 505
2015/KS0625 219
Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild för en hållbar
regional struktur
Måldokumentet ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – en gemensam målbild för en
hållbar regional struktur” är framtaget i samverkan mellan Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) och Boråsregionen - Sjuhäradskommunalförbund samt
kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås.
Måldokumentet är framtaget i enlighet med den av parterna gemensamma
avsiktsförklaringen daterad 2014-04-29.
Presidiet i Boråsregionen har godkänt handlingen och skickat för kännedom till
medlemskommunerna. Berörda medlemskommuner rekommenderas att besluta att
ställa sig bakom densamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ställa sig bakom ”Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild för en hållbar regional
struktur”.
§ 506
2014/KS0384 269
Begäran om markanvisning för kvarteret Präntaren 2
AB Bostäder i Borås begärde i april 2014 markanvisning och ändring av detaljplan
för del av fastigheten Norrmalm 1:3 i direkt anslutning till fastigheten Präntaren 2
som ägs av bolaget. Bolaget har undersökt förutsättningarna för att förtäta området
med två punkthus vid Margaretagatan med ca. 80-90 nya lägenheter.
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Ett förslag till skrivelse till bolaget har utarbetats.
Det aktuella områdets framtida markanvändning kommer att studeras i arbetet med
en ny översiktsplan. I samband med den nya översiktplanen kommer bl.a. behovet av
eventuella förbifarter att studeras. Syftet med ev ny trafikled i nord-östlig riktning är
att avlasta centrum. Borås Stad är därför i dagsläget inte beredd att ta ställning till
områdets framtida markanvändning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Avge
skrivelse till AB Bostäder i Borås enligt upprättat förslag.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att bifalla begäran om
markanvisning för kvarteret Präntaren 2, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Patric Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Anna Svalander (FP),
Lars-Åke Johansson (S), Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin
Hermansson (C), Yvonne Persson (S) och Annette Carlson (M) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Avge skrivelse till AB Bostäder i Borås enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Annette Carlson (M)
mötesordförande

Patric Silfverklinga (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 november 2015

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-02, § 503
SP 1

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Lennart Andreasson (V): Med sikte
på stjärnorna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Förklara motionen besvarad
För Moderaterna

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 1
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V):
Med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och
regler för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
utom Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan dess har
hållits ett nyval så nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De
motiv som framkommit kan dock användas för att bedöma beslut om
motionen.
Inkomna remissvar, se bilaga med sammanställning av inkomna remissvar,
resulterade i att 6 tillstyrkte, 3 avstyrkte, 1 ansåg motionen besvarad och övriga
instanser har ej svarat eller har avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden ansåg motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd
avstyrkte motionen med hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnd Norr, Stadsdelsnämnd Väster samt
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrkte. Miljö- och konsumentnämnden såg
positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål,
vilket kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovgivning och tillsyn vid
klagomål på störning från belysning. Nämnden tyckte att
Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett uppdrag att ta fram ett förslag.
Stadsdelsnämnd Väster ansåg att de finns behov av komplettering av de
riktlinjer för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden antog 2011.
Komplettering bör ske med regler och information om hur belysning utformas
för att undvika ljusförorening. Lokalförsörjningsnämnden ansåg att
ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av miljö och estetisk art, samt
att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.

Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av
ändrade regler, men att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag,
tex Samhällsbyggnadsnämnden, att kontinuerligt följa upp behov av att
komplettera regler (tex Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller hur belysning kan
utformas för att undvika ljusförorening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Förklara motionen besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-02, § 504

SP 2
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Evenemangsfält
i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att
Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden.
Motionen förklaras besvarad
För Moderaterna

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Evenemangsfält
i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig
placering av ett evenemangsfält utreds.
Kommunstyrelsen delar motionärens bedömning om att turismen är en allt
viktigare del av den lokala ekonomin och att det finns flera skäl för att Borås
ska fortsätta kunna vara värd för större evenemang av typ O-ringen och SMveckan. Kommunen kan vara det genom att ha en god framförhållning i
beredd industrimark och genom att se till att sådan mark finns tillgänglig vid
olika situationer. Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen kan ha
en god tillgång till evenemangsområden utan att behöva avsätta ett område
permanent för ändamålet.
Hushållning med mark är en viktig fråga för att Borås ska kunna expandera
med bostads- och verksamhetsområden. Att avsätta mark för ett permanent
evenemangsområde kan inte anses vara god hushållning med mark eftersom
området kommer att utnyttjas en mycket liten del av året.
Samtidigt finns ett värde i att ha en beredskap för evenemangsområden och
genom samverkan mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och
Kommunstyrelsens mark- och samhällsplaneringsavdelningar kan sådan
beredskap upprätthållas. Kommunstyrelsens samlade bedömning är att genom
en markpolitik med god framförhållning kommer evenemangsområden kunna
lösas när behöv uppstår eller förfrågningar inkommer. Kommunstyrelsen kan
inte motivera att byggbar mark ska stå oanvänd stora delar av året. Mot
bakgrund av ovan ska motionen förklaras besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att
Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

