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samhällsplaneringschef
controller
controller
verksamhetssamordningschef
utvecklingsstrateg
blocksekreterare
vik blocksekreterare
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.
§1
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Per Carlsson
(S) som ersättare.
§2
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.37–15.20 för politisk beredning i partigrupperna.
§3
2013/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 23 november 2013
(ärendenummer 10/2013).
§4
2013/KS0786 779 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Överenskommelse om fortsatta insatser för en mer jämlik hälso- och
sjukvård för 2014. (2013/KS0786 779)

b)

Överenskommelse om nationell satsning för förbättrad patientsäkerhet för år 2014. (2013/KS0785 739)
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c)

Överenskommelse om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
(2013/KS0784 047)

d)

Förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
(2011/KS0426 776)

§5
2013/KS0534 100
Brukarundersökningar 2013
Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, fritidshem samt grund- och
gymnasieskola.
Enkäterna har besvarats av föräldrar inom förskola och grundskola, samt av elever i
årskurs 4-9 i grundskolan och i årskurs 1- 3 i gymnasieskolan.
Nämnderna har lämnat analys och åtgärdsplan till Kommunstyrelsen.
Nämnderna har genomfört de förbättringsåtgärder som redovisades efter brukarundersökningar 2011 och 2012. Flera åtgärder har också lett till förbättringar i
verksamheterna vilket visat sig i resultatet av årets brukarundersökningar.
Svarsfrekvensen är låg, med undantag av gymnasieskolan, och i flera fall också lägre
än de föregående åren. Variationen mellan enheternas svarsfrekvens är stor i alla tre
stadsdelarna.
Kvalitetsfaktorn bemötande och förhållningssätt uppvisar goda resultat inom
samtliga nämnder och verksamheter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas rapporter.
Kommunstyrelsen uppmanar stadsdelsnämnderna att vidta kraftfulla åtgärder för att höja
svarsfrekvensen.
Respektive nämnds analys och åtgärdsplan delges stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden,
med syfte att lära av varandra och dela erfarenheter och goda exempel.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-01-13

4 (13)

§6
2013/KS0709 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads Fritidshem.
Rapporter tas fram under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen och
andra vartannat år.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Kommunstyrelsen konstaterar att inrapporteringen uppgifter till olika myndigheter
behöver kvalitetssäkras för att statistiken ska bli tillförlitlig och användbar.
Gruppstorlekar och personaltäthet, samt beläggningen i fritidshemmet, behöver
följas över tid och utvärderas för att ge underlag för planering av bemanning och
förutsättningar för den pedagogiska verksamheten.
Det behöver även säkerställas att Läroplan och Allmänna råd samt Borås Stads råd
och riktlinjer används vid planeringen av verksamheten. Skolinspektionen har också
påtalat detta i sin rapport efter tillsynen under våren 2013. De metoder och modeller
som används för att utvärdera fritidshemmets verksamhet behöver därmed utvecklas
ytterligare.
Några andra områden som lyfts i rapporten är de skillnader som finns i planeringstid
och fritidshemmens möjligheter att ge stöd och stimulans så att elever ges möjlighet
att utvecklas så långt som möjligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Stadsdelsnämnden Norr kan inom sitt kommungemensamma uppdrag ta fram de rutiner
som behövs för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Stadsdelsnämnderna uppmanas att samverka för att skapa så likvärdiga förutsättningar
som möjligt inom de områden där det finns skillnader i likvärdigheten.
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till
stadsdelsnämnderna.
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§7
2013/KS0803 047
Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa
Avtal mellan kommunalförbundet och medlemskommuner behövs för att få ut
stimulansmedel för 2013 från SKL för arbetet med eHälsa. För kommunerna innebär
åtagandet att verksamhets- och IT-representanter deltar i det pågående arbetet. Borås
driver delprojektet om digitala trygghetslarm och kommer att erhålla ca 2,3 miljoner
kronor från dessa stimulansmedel via kommunalförbundet/VästKom.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen har undertecknat överenskommelsen för regional utveckling i samverkan inom eHälsa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna de vidtagna åtgärderna.
§8
2013/KS0761 107
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ägarcoach för granskning av Borås Energi och Miljö AB:s energioch miljöcenter på Sobacken. (2013/KS0761 107)

§9
2013/KS0126 287
Anslagsframställan för om- och nybyggnation av LSS-boende, Norra
Sjöbogatan 100
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 2013 att ge Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att projektera för om- och tillbyggnad av LSS-boende på Norra Sjöbogatan.
Det nuvarande boendet bedöms inte fullvärdigt och avvecklas.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie och projektering i
samverkan med verksamheten. Gruppbostaden kommer att innehålla 5 lägenheter,
varav en specialbyggd. Lägenheterna utformas enligt Boverkets normer. En tillbyggnad kommer att sammanlänka de båda byggnadskropparna.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 november 2013 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften för om- och tillbyggnationen
beräknas till 9 500 000 kr.
Sociala omsorgsnämnden har den 9 december 2013 tillstyrkt framställan.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2014.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 9 500 000 kronor avseende
om- och nybyggnation av LSS-boende på Norra Sjöbogatan 100 i enlighet med nämndens
förslag den 19 november 2013.
§ 10
2013/KS0401 809
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och
Bengt Wahlgren (FP): Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barnoch ungas konst
Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt Wahlgren (FP) har lämnat
en motion där de föreslår att Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra ett projekt
där tunnlar på Hässleholmen ska rustas upp med barns och ungas konst.
Motionen har varit remitterad till bl.a. Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Kulturnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen anser att projektet ska genomföras av Kulturnämnden under
förutsättning att extern finansiering kan fås. Vidare ska Kulturnämnden i så fall
genomföra projektet i samverkan med berörda nämnder samt undersöka möjligheten
att fler tunnlar kan ingå i projektet.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra
projektet under förutsättning att nämnden kan få extern finansiering.
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra
projektet under förutsättning att nämnden kan få extern finansiering.
Motionen bifalles.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige beslut:
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att nämnden
kan få extern finansiering.
Motionen bifalles.
§ 11
2013/KS0763 107
Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB
I ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB samt
Viskaforshem AB framgår i § 6 att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas
vi bolags eller dotterbolags förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en
miljon kronor per tillfälle.
Denna beloppsgräns har funnits länge, och den innebär nu i praktiken att bolagen
inte kan göra någon fastighetsaffär utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.
Bolagen är viktiga verktyg för att främja bostadsförsörjningen i kommunen, och ska
enligt lag agera affärsmässigt. Bolagens investeringsärenden ingår även normalt i
budgetprocessen. De bör därför kunna förvärva och sälja fastigheter i viss omfattning utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen
föreslår därför att beloppsgränsen höjs till fem miljoner kronor, vilket ger bolagen
bättre möjlighet att göra mindre fastighetsaffärer snabbt och enkelt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB och
Viskaforshem AB ändras så inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande behöver
göras om fastigheter förvärvas eller säljes för mer än fem miljoner kronor per tillfälle.
§ 12
2012/KS0784 007
Intern kontrollplan 2013 samt redovisning av intern kontroll 2012
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2012 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är
Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i
Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna
kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av
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den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar
bland annat till att:
säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
minimera risker, säkra system och rutiner.
trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
säkra en rättvisande redovisning.
skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Resultaten som redovisas i uppföljningarna har varit tillfredsställande. De avvikelser
som upptäckts vid kontrollerna har eller skall åtgärdas och berörd personal har
informerats. Dock har ett flertal av nämnderna inte tagit den interna kontrollredovisningen i samband med årsredovisningen, vilket strider mot regler för intern
kontroll som antogs av Kommunfullmäktige den 21 september 2000. Vidare vill
Kommunstyrelsen påpeka att nämndernas interna kontrollplan bör antas i början av
året så att uppföljning av planen kan ske kontinuerligt under året.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Att godkänna Intern kontrollplan 2013 samt redovisning av intern kontroll 2012.
§ 13
2010/KS0618 214
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Överflyttning av ärende angående Detaljplan för del av Viskafors,
Rydboholm 1:451 (energikombinat). (2010/KS0618 214)

§ 14
2013/KS0681 530
Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götalandsregionen har översänt rubricerat förslag till yttrande.
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utvecklingen av
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till
Västtrafik, och det är kärnan för samverkan mellan kommuner och region. Västra
Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal infrastruktur. Programmet beslutades 2012 efter samråd med alla
kommuner genom kollektivtrafikråden.
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Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på övergripande
prioriteringar för 2015‐2016 för att nå målen.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad skrivelse.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att som
remissvar lämna upprättat alternativt yttrande, se bilaga.
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 Per Carlsson (S), Krister Maconi (-), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (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 Tom
Andersson (MP):
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad skrivelse.
Reservation
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.
§ 15
2011/KS0713 339
Grönområdesplan
Stadskansliet har tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tagit fram
ett förslag till Grönområdesplan för Borås Stad och som ska gälla fyra år framåt.
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Grönområdesplanen har varit ute på samråd 1 november 2011 - 1 februari 2012.
Berörda myndigheter, kommunala nämnder och bolag, intresseorganisationer och
allmänheten har fått möjlighet att lämna synpunkter på förlaget och ändringar har
gjorts i planen, vilket framgår av samrådsredogörelsen.
I förslaget till grönområdesplan får ansvariga nämnder i uppdrag att genomföra ett
antal projekt för att värna och utveckla stadens gröna ytor under den närmsta
fyraårsperioden. Inventeringsdelen ingår inte i kommunfullmäktiges beslut utan ska
fungera som ett handläggarstöd. I översiktsplan, detaljplan, bygglovgivning görs
avvägningar mellan de gröna värdena och andra värden.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Grönområdesplanen antas som underlag vid fortsatt
planering.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar:
Att följande stycke förs in i Grönområdesplanen på sidan 5 efter andra stycket: ”I de
fall som de gröna värdena ligger på privat mark och som samtidigt är viktiga för
stadens invånare ska intressekonflikter lösas genom överenskommelse mellan
kommun och enskild fastighetsägare”.
Tom Andersson (MP) yrkar avslag på Annette Carlsons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Grönområdesplanen antas som underlag vid fortsatt planering.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Tom Anderssons yrkande
och dels till Annette Carlsons tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons tilläggsyrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi (-),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Annette Carlsons tilläggsyrkande avslås.
Reservation
Mot besluter reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons tilläggsyrkande.
§ 16
2011/KS0866 214
Yttrande över förslag till detaljplan för Hestra, Kantaten 1 m.m
Samhällsbyggnadsnämnden har den 5 december 2013 översänt rubricerat förslag till
detaljplan för granskning.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggande inom Kantaten 1. Kvarterets
användning ändras från allmänt ändamål till bostäder. Kvarteret avgränsas med
hänsyn till område med mycket höga naturvärden.
Hestra ligger i nordvästra delen av Borås centralort, knappt 4 km från Borås centrum.
Planen omfattar kvarteret Kantaten och intilliggande natur/parkmark. Planområdet
är ca 46 000 kvm. Kantaten 1 är i privat ägo. Borås Stad äger omgivande mark.
Kommunstyrelsen anser att synpunkterna från samrådet inte har tillgodosetts på ett
tillfredsställande sätt. På illustrationerna avslutas de interna stråken med parkeringsytor utan möjlighet att vända eller köra runt. Av förslaget bör det bättre framgå att
det finns möjlighet att sammanbinda gångstråken i ändarna för att slippa vändzoner.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslaget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 17
2013/KS0398 214
Yttrande över granskning av detaljplan för Brämhult, Källbäcksryd
1:273 m fl (Rydsgatan)
Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 december 2013 översänt rubricerat förslag till
detaljplan för granskning.
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Planområdet är beläget i stadsdelen Brämhult, direkt väster om Prästliden och i nära
anslutning till Brämhults torg och ICA City Brämhults parkering.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av en parkeringsanläggning i två plan
(inkl. hiss) samt markparkering, tillhörande närliggande bostadshus på fastigheterna
Källbäcksryd 1:267, 1:272, 1:273 och 1:274.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot granskningsförslaget.

2012/KS0453 269
2012/KS0465 269
Yttrande över en planerad 130 kV kabel mellan Kyllared - Trandared –
Kråkered samt mellan Sjöbo - Kyllared
Energimarknadsinspektionen har översänt rubricerat ärende för yttrande.
§ 18

Borås Elnät AB ansöker om nätkoncession för linje, för en ny 130 kV markkabel
mellan planerade transformatorstationer vid Kyllared, Bergsäter och Kråkered.
Borås Elnät AB ansöker även om en ny 130 kV markkabel mellan befintlig
transformatorstation vid Sjöbo och planerad transformatorstation vid Kyllared i
Borås Stad, Västra Götalands län.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagna sträckningar då de är förenliga
med gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-01-13

Justeras

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 januari 2014

Göran Björklund
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRLAG

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet som
kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt
uppdrag till Västtrafik, och det är kärnan för samverkan mellan kommuner och
region.
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av
trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Syftet med remissen är att
stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet. Remissen
innehåller en uppföljning samt förslag på övergripande prioriteringar för 20152016 för att nå målen.
Innehåll och tidplan har justerats utifrån synpunkter som inkom vid förra
avstämningen med kommunerna. Avstämningen har tidigarelagts för att bättre
passa med den mer detaljerade åtgärdsplaneringen som Västtrafik behöver göra
under våren. Regionfullmäktige beslutar om 2015 års budget i juni 2014 och
först därefter kan kollektivtrafiknämnden besluta om slutligt uppdrag och ram
för Västtrafik. Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik är numera
tvååriga.
Borås Stad har tidigare framfört kritik mot att den delregion som Sjuhärad
utgör varit förfördelade vad avser tilldelning av resurser inom kollektivtrafiken.
Den kritiken kvarstår.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att som remissvar lämna upprättat yttrande.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT YTTRANDE

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Utvecklingen i kollektivtrafiken bör i högre grad utgå från trafikförsörjningsprogrammet.
Tågtrafiken har en nyckelroll i näringslivets möjligheter att finna
specialiserad arbetskraft och att få en hållbar arbetsmarknadsregion. Hur
satsningen på tågtrafiken i Sjuhäradsområdet ska ske i enlighet med Målbild
Tåg 2030 behöver redovisas. Inga sådana satsningar har skett ännu.
När det gäller prioriteringarna inom målen i programmet för 2015-2016 bör
mer tyngd bör läggas på att arbeta med restidskvoter för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Framkomligheten och kapacitetsproblem i och kring Korsvägen i Göteborg
är viktiga för Sjuhäradstrafikens utveckling.
Man bör prioritera resandet i de prioriterade stråken och inom stadstrafiken i
Borås, som anges i delmålet om fördubbling. Här finns en stor potential.
Framkomlighets- och kapacitetsproblem i Borås stadstrafik måste lösas för
att få en effektivare trafik och påverkar hela arbetsmarknadsområdet Sjuhärad. Särskilt gäller detta stadstrafiklinje 1 som har över 3 milj. resor per
år. Denna linje utreds nu för eventuell utveckling till Bus Rapid Transit
linje, men man behöver redan nu utreda alternativen för linje 1. Som vi ser
det är det angeläget ta fram en utredning kring hur linje 1 på bästa sätt kan
trafikera Borås, men där den inte stannar på Södra torget. Framkomligheten
för linje 1 bör stå i fokus i en sådan utredning. Det påverkar stadens möjlighet att växa på ett långsiktigt hållbart sätt, och det är därför angeläget för
Borås Stad att Västtrafik och regionen tar till sig detta.

Vid förra avstämningen av trafikprogrammet ansåg Borås Stad och de
övriga kommunerna i Sjuhärad att delregionen missgynnats när det gäller de
satsningar regionen hart gjort på kollektivtrafiken. Delregionen Sjuhärad var
då enda delregion som fick mer nedskärningar än satsningar. Borås Stad
anser att det är anmärkningsvärt att regionen och Västtrafik inte ser och
tillfredsställer den tillväxt som sker i Sjuhärad.
Trots detta har reseutvecklingen i Sjuhärad tidigare varit positiv. Resandeökningen i Sjuhärad har nu avstannat vilket är mycket oroväckande. Vi ser
att det finns en mycket stor potential till ökat resande med kollektivtrafiken i
Sjuhärad. Här kan man få god avkastning för varje satsad krona. Detta gäller
särskilt stadstrafiken i Borås och linje 100 mellan Göteborg och Borås.
Vår kritik mot de uteblivna satsningarna i vår delregion framgår inte i den
sammanställning som gjorts och man bemöter inte heller Sjuhärads synpunkter på relationen mellan nedskärningar och satsningar. Det bör i
sammanställningen tydligt framgå den kritik som vi tidigare har framfört.
Att kollektivtrafik kostar är ingen nyhet och om man inte satsar och
utvecklar kollektivtrafiken i en delregion så får man inte heller någon
resandeutveckling, som har skett i Sjuhärad de senaste åren. Detta framgår
med all tydlighet i del 2 av 2013 års uppföljning av
trafikförsörjningsprogrammet (sid 10).
”I Fyrbodalsområdet har antalet delresor ökat med tre procent under den
rullande tolvmånadersperioden september 2012 till augusti 2013 jämfört
med helår 2012, och tågtrafiken står för den relativt sett största ökningen.
Denna går att hänföra till både Bohusbanan och sträckan mellan Vänersborg
– Göteborg medan Älvsborgsbanan uppvisar ett minskat resande. I
Göteborgsregionen är resandeökningen sex procent under den senaste
tolvmånadersperioden jämfört med helår 2012. Störst ökning står expressbussarna för. Här är det bland annat effekterna av gjorda satsningar som
återspeglas. I Sjuhärad och Skaraborg är resandet totalt sett oförändrat.”
I arbetet med kundnöjdhet bör punklighet och pålitlighet vara två viktiga
faktorer. Även här är framkomlighet och kapacitet viktiga.
Arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatser och att utveckla
ledsagarservicen bör prioriteras.

Uppföljningen är svårtolkad eftersom man inte redovisar vilka konkreta
åtgärder som gjorts för att nå målvärdet. Därmed kan man inte heller säga
om detta var rätt eller fel satsningar.
KOMMUNSTYRELSEN

