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Tid och plats
Kl 14.15–17.07
Omfattning
§ 88-135
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Urban Svenkvist (M)

Ersättare
Olle Hermansson (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Urban Svenkvist (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Pontuz Fritzson (-)
Övriga
Svante Stomberg
Anders Glemfelt
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Roger Cardell
Martin Jakobsson
Åke Thor

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 15.15-16.49, § 88-89

tjg för Marie Fridén (M), § 90-135

kl 14.15-15.45, 16.50-17.07

§ 88-89
kl 14.15-15.15
kommunchef
näringslivschef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
budgetchef
finanschef
finanssekreterare
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Eva Andreasson
Peter Zettergren
Ingegerd Eriksson
Niklas Arvidsson
Erik Bergman
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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utvecklingsstrateg
tf markchef
verksamhetssamordningschef
vik 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.

§ 88
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tom Andersson (MP) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 89
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 16.18–16.50 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 90
2014/KS0168 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106)

b)

Protokoll från direktionens sammanträden för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund 2014. (2014/KS0169 106)

c)

Inspektion av överförmyndarverksamheten enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen.
(2008/KS0257 191)

d)

Synpunkter på handläggning av LSS-ärende. (2014/KS0231 700)
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§ 91
2014/KS0210 042
Årsredovisning 2013 för Kommunstyrelsen
Resurstilldelningen till kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det
första avser Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadskansliet och det andra avser
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med
Kommunstyrelsens verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här.
År 2013 har präglats av fortsatt arbete med att förbättra årsredovisning, budget och
andra styr- och uppföljningsprocesser. Ambitionen och syftet är att bygga en plattform med fakta och fastställda mål för att ge förutsättningar för bättre processer.
Stadskansliet har under året fortsatt arbetet med det strategiskt viktiga arbetet med
Trafikverket avseende Götalandsbanans framtid.
Kompetensutveckling avseende chefsskapet har fortsatt under året, där dialogforum
respektive chefsforum är exempel på arenor för detta arbete. De förbättringsmetodikerna man arbetat med innefattar Six Sigma och LEAN. Som en del i arbetet
Attraktiv arbetsgivare har projektet Heltid för alla inletts och kommer att genomföras
under 2014.
År 2013 har också varit året för fortsatt arbete efter upphandling av ny IT-plattform
inom Borås Stad. Skiftet av IT-plattformen förväntas ske under år 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Årsredovisning 2013 för Kommunstyrelsen godkänns.
§ 92
2014/KS0002 023
Delegationsbeslut; vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4-5 februari 2014
(ärendenummer 39-43/2014), den 11 februari 2014 (ärendenummer 38 och 4445/2014), den 12-13 februari 2014 ( ärendenummer 46-53/2014), den 18 februari
(ärendenummer 55/2014) och den 19 februari 2014 (ärendenummer 4 och 15/2014).
§ 93
2014/KS0042 023
Delegationsbeslut; dispens för tillsättande av tjänst med lägre
sysselsättningsgrad än heltid
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 februari 2014
(ärendenummer 1-5/2014).
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§ 94
2014/KS0208 023
Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga förvaltningschefer inom Borås Stad är anställda av Kommunstyrelsen, vilket
innebär att man har rätt att placera/förflytta förvaltningscheferna mellan förvaltningarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Rita Johansson anställs som förvaltningschef vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås
Stad.
§ 95
2014/KS0204 001
Flytt av kommungemensam kyld matdistribution
Stadsdelsnämnden Öster och Stadsdelsnämnden Väster föreslår att den kommungemensamma kylda matdistributionen organisatoriskt flyttas från kost och lokalvård i
Stadsdelsförvaltningen Öster till kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen
Väster.
Då en fortsatt placering av kylanläggningen vid Dalsjövägen 25 inte var möjlig i
enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser, har anläggningen omlokaliserats till
Pantängen i Borås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Den kommungemensamma kylda matdistributionen flyttas från Stadsdelsnämnden Öster
och placeras organisatoriskt under kommungemensam kost i Stadsdelsförvaltningen
Väster.
§ 96
2014/KS0141 807
Information, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Brev om Parkteatern. (2014/KS0141 807)

§ 97
2013/KS0750 105
Marknadsföringssamarbete 2014
Ett förslag till avtal gällande marknadsföringssamarbete mellan IF Elfsborg och
Borås Stad har utarbetats.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2014 enligt
förslag.
§ 98
2013/KS0662 861
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Starta planeringen för
400-års firandet av Borås Stad
Anne-Marie Ekström (FP) har vid KF:s sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat
rubricrad motion. I motionen föreslås att Borås Stad ska starta planeringen inför 400årsjubileet av stadens grundande, som infaller år 2021.
Det är inte för tidigt att starta idéarbetet och planeringen inför jubileet. BoråsBorås
bör ha ansvar för att ta initiativ, samordna, och legitimera aktiviteter som delar av
jubileumsfirandet. Frågan om att planera jubileet finns som nämnts redan på agendan
i samrådsarenan. Utifrån samtalet där kan organisation och roller så småningom
byggas upp med de styr- och arbetsgrupper som behövs i samverkan, och internt i
Borås Stad.
Utöver att utpeka BoråsBorås som den samordnande kraften i planeringen vill
Kommunstyrelsen inte idag föreslå några enskilda ingredienser i firandet, utan ser
fram mot ett fantasifullt och lustfyllt idéarbete från många aktörer.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME
AB att framdeles ha med jubileet i sin planering av årets arbete, och efter hand
ta initiativ till aktiviteter och samordning av olika aktörer.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige dessutom besluta: Motionen är bifallen.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME AB att framdeles ha med jubileet i sin
planering av årets arbete, och efter hand ta initiativ till aktiviteter och samordning av olika
aktörer.
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Motionen är bifallen.
§ 99
2014/KS0198 779 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Apotekens brist på integritetsskydd. (Ärendet har överlämnats till
Stadsdelsnämnd Öster för handläggning) (2014/KS0198 779)

b)

Representation i Centrala Pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. (2010/KS0756 103)

§ 100
2012/KS0700 100
Erbjudande om medborgarundersökning 2013
Borås Stad har deltagit i SCB: s medborgarundersökning hösten 2013. Sammanlagt
har 132 kommuner genomfört undersökningen under vår eller höst 2013. Borås har
tidigare deltagit i undersökningen 2007 och 2011.
Medborgarundersökningen har sänts till ett urval av 1200 medborgare i ålder 18-84
år. Till undersökningen bifogades ett informationsbrev som skrivits under av Kommunstyrelsens ordförande. 44 % av de tillfrågade medborgarna besvarade enkäten,
vilket är mindre än 2011 då 52 % svarade.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och därmed ett av flera verktyg
för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras med
SCB: s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att visa
vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.
Medborgarundersökningen omfattar ett antal frågor inom följande områden:
Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva
på.
Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter
Borås Stads resultat ligger över genomsnittet för samtliga kommuner när det gäller
medborgarnas helhetsbedömning inom alla tre områdena som ingår i medborgarundersökningen. Jämfört med de två föregående undersökningarna har resultatet
endast förändrats i liten omfattning.
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Inom respektive område finns delområden där resultatet varierar i relation till
genomsnittet för samtliga kommuner. Borås Stads resultat ligger över eller i nivå med
riket på alla områden utom för förskola, grundskola och äldreomsorg.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas till att identifiera vad som
kan behöva förbättras för att öka nöjdheten hos medborgarna.
Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan även användas som underlag i medborgardialogen.
§ 101
2013/KS0389 700
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en brukare?
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad ska sluta använda termen ”brukare” då man avser
en särskild grupp eller enstaka individer.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala
Pensionärsrådet
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska tillämpa Socialstyrelsens rekommendationer, vilket också flera av remissinstanserna svarat.
Socialstyrelsen rekommenderar ordet brukare som samlande begrepp för alla som får
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Däremot är det inte lämpligt
att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer
eftersom det kan uppfattas som ett avståndstagande, menar Socialstyrelsen.
Kommunstyrelsen anser därmed att Borås Stad ska tillämpa Socialstyrelsens
rekommendationer. Det är viktigt att förvaltningarna har ett gemensamt synsätt i
frågan och att Socialstyrelsens rekommendationer är kända på alla arbetsplatser. Det
handlar om bemötande och tillämpningen kan därför behöva diskuteras, t ex i samtal
om värdegrund eller på arbetsplatsträffar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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§ 102
2013/KS0709 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2013-2014; Sammanfattning av Kvalitetsrapport Barn
och elever i behov av särskilt stöd
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och
skolor. Rapporter tas fram under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen
och andra vartannat år.
Följande aspekter tas upp i rapporten om barn och elever i behov av särskilt stöd:
• Barn- och elevhälsoplanerna
• Barn- och elevhälsoteamets uppdrag och kompetens
• Ledning av barn-och elevhälsoarbetet
• Uppföljning av stöd för individintegrerade elever
• Frånvaroundersökning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen förutsätter att Stadsdelsnämnderna arbetar vidare med att säkerställa en
likvärdig barnhälsa, enheternas kännedom om gemensamma planer och rutiner, samt stödet
till särskoleeleverna. Nämndernas arbete följs upp i nästa kvalitetsrapport Barn och elever
i behov av särskilt stöd.
Stadsdelsnämnderna lämnar en rapport till Kommunstyrelsen, senast den 30 april 2014,
om hur nämnderna har agerat/tänker agera för att få in svar från alla enheter.
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till
Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden.
§ 103
2013/KS0488 710
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i
förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att - Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa
eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga bör införas på längre sikt. Kommunstyrelsen delar
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motionens intentioner om att det finns fördelar såväl för barn som för föräldrar att
ha rätt till mer tid i förskolan, även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. I
dagsläget kan inte motionen tillgodoses fullt ut men ambitionen ska vara tydlig, rätt
antal timmar ska ges till barnen i förskolan.
Skolinspektionen påtalar att barngruppernas storlek och sammansättning behöver
följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver säkerställa att
barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov kräver. Detta
behöver ske, oavsett förevarande motion.
Beaktat att Borås Stad redan i dagsläget har svårt att tillgodose behovet av
förskoleplatser visar det på att det finns behov inom förskolan. Vikten av att bygga ut
förskolan måste i sammanhanget påpekas. Ambitionen är att på sikt ge rätt till 30
timmars förskola även för dem vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. En
sådan reform stärker barnens utveckling och underlättar för föräldrar att exempelvis
söka arbete.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se bilaga.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande i den
del som avser ny lydelse av styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.
Krister Maconi (-) yrkar avslag på motionen.
Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Kerstin Hermansson (C) yrkar
bifall till Lena Palméns ursprungliga förslag, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns yrkande, dels till
Annette Carlsons yrkande, dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Krister
Maconis yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Lena Palméns yrkande är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till Annette Carlsons yrkande, dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och
dels till Krister Maconis yrkande och finner Annette Carlsons yrkande med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Ordföranden tillkännager att Annette Carlsons yrkande är huvudförslag i
omröstningen för att utse motförslag i huvudomröstningen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och
dels till Krister Maconis yrkande och finner Morgan Hjalmarssons yrkande med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Proposition
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 Krister Maconis yrkande som motförslag i omröstningen om
att utse motförslag i huvudvoteringen ".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Urban Svenkvist (M) och Morgan Hjalmarsson (FP)
samt nej av Krister Maconi (-).
Falco Güldenpfennig (KD), Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 2 röster mot 1, 10 avstår:
Morgan Hjalmarssons yrkande är motförslag i omröstningen för att utse motförslag i
huvudomröstningen.
Proposition
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Annette
Carlsons yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen utsett Morgan Hjalmarssons yrkande till motförslag i huvudomröstningen".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Urban Svenkvist (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) samt nej av Morgan Hjalmarsson
(FP).
Per Carlsson (S), Krister Maconi (-), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena
Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) avstår
från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 4 röster mot 1, 8 avstår:
Annette Carlsons yrkande skall vara motförslag i huvudomröstningen.
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Huvudomröstning
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 Annette Carlsons yrkande.
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 Urban Svenkvist (M), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson
(C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) och Morgan Hjalmarsson (FP) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 4, 2 avstår, på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Falco
Güldenpfennig (KD) och Urban Svenkvist (M) till förmån för Annette Carlsons
yrkande.
Mot beslutet reserverar sig även Morgan Hjalmarsson (FP) till förmån för sitt eget
yrkande.
Slutligen reserverar sig Krister Maconi (-) till förmån för sitt yrkande.
§ 104
2013/KS0803 047
Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa
Staten och SKL har nått en överenskommelse för satsning på eHälsa i kommunerna
under 2013-2015. För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. För att få ta
del av stimulansbidrag för 2014, för länet ca 10 miljoner, ska tre grundkrav uppfyllas.
Två på regional nivå och ett beslut som ska fattas i, citat1”för kommunen relevant
nämnd eller styrelse”.
Genom beslut i VästKoms styrelse 2013-03-05 samt i förslag till beslut till 2014-0318, tillsammans med den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och
respektive kommun i Västra Götaland, anser VästKom att rubricerad fråga är för
länet hanterad. Socialstyrelsen säger nu i ett förhandsbesked, daterat 2013-03-04, att
de inte anser att VästKom styrelse kan ta detta beslut utan att varje enskild kommun i
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Västra Götaland måste fatta beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept
för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”.
Borås driver delprojektet om digitala trygghetslarm och kommer att erhålla ca 2,3
miljoner kronor från dessa stimulansmedel via kommunalförbundet/VästKom.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Påbörja processen att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik.
§ 105
2013/KS0027 272
Delegationsbeslut; Tilldelning av småhustomt
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: (Ärendenummer
1/2013).

§ 106
2013/KS0030 255
Delegationsbeslut; ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal
understigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: (Ärendenummer 132/2013).
§ 107
2013/KS0031 245
Delegationsbeslut; fastighetsreglering där kommunen erlägger eller
erhåller ersättningar till ett belopp inte överstigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: (Ärendenummer 14/2013).
§ 108
2013/KS0032 316
Delegationsbeslut; gatukostnader understigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: (Ärendenummer 12/2013).
§ 109
2013/KS0033 261
Delegationsbeslut; för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som tecknats av
kommunen
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: (Ärendenummer 114/2013).
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§ 110
2013/KS0035 236
Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde
med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och
rivningar av principiell betydelse
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 oktober 2013
(ärendenummer 3/2013).
§ 111
2014/KS0146 261
Arrendeavtal del av Viared 5:1 för Viareds flygplats
Borås Flygplatsförening vill förnya arrendeavtalet för det 21,5 ha stora området vid
Viareds Flygplats (del av Viared 5:1) för att säkerställa sin verksamhet på längre sikt. I
samband med att arrendeavtalet skrivs om har det också anpassats till avtalet mellan
arrendatorn och Tekniska Förvaltningen som reglerar den årliga driften och normalt
underhåll. Arrendeavgiften är 125 000 kronor och delvis indexeras och betalning sker
halvårsvis i förskott. Arrendetiden för det nya avtalet börjar gälla från 2015-01-01.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen godkänner det nya arrendeavtalet med Borås Flygplatsförening för ett 21,5 ha
stort område kring Viareds Flygplats (del av Viared 5:1) med en arrendeavgift på
125 000 kronor per år.
§ 112
2014/KS0183 253
Försäljning av fastigheten Ringskivlingen 4, upplåten tomträtt
Innehavaren av tomträtten till fastigheten Ringskivlingen 4 har framställt önskemål
om att få friköpa tomträtten till ovanstående fastighet.
Tomträttskontraktet för Ringskivlingen 4 löper oförändrat fram till 2022-12-31 och
med årlig avgäld om 194 000 kronor.
Fastigheten har i 2012 års fastighetstaxering ett markvärde om 4 555 000 kronor.
Fastigheten är bebyggd och byggnadernas totala taxeringsvärde uppgår till 13 626 000
kronor. Fastighetens areal är 6210 m2. Köpeavtal har upprättats med tomträttshavaren som innebär att kommunen i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer fastigheten för en köpeskilling
som är beräknad på 90% av aktuellt marktaxeringsvärde.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen godkänner upprättat köpeavtal och säljer fastigheten Ringskivlingen 4 för
4 100 000 kronor till Stadsporten Sjöbo Fastigheter AB.
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§ 113
2014/KS0245 251
Exploateringsavtal beträffande Sik 1:163
I samband med genomförandet av ”Detaljplan för del av Fristad SIK 1 :163 M.FL.
Fristad torg” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och Sikfast HB
för att reglera iordningställandet av allmänna anläggningar, marköverlåtelser samt
övriga kostnader. Detaljplanen kommer skapa möjlighet att utöka befintlig
livsmedelsbutik samt ge möjlighet till att kontor eller bostäder kan byggas ovanpå
butiken.
Avtalet innebär att Sikfast HB förvärvar ca 800 m2 av Kommunens fastighet Sik
1:174 och kommunen erhåller ca 60 kvm av Sikfast HBs fastighet Sik 1:163. I
mellanskillnad för den överlåtna marken ska Sikfast HB erlägga 370 000 kronor till
Kommunen. Den mark som kommunen överlåter till
Sikfast HB utgörs av befintliga torgytor. Som en följd av exploateringen på Sik 1:163
måste återstående torgytor byggas om. Enligt exploateringsavtalet ska Sikfast HB
ersätta kommunen för ombyggnaden med 1 200 000 kronor. Sikfast HB har till
kommunen som exploateringsersättning inbetalat 1 200 000 kronor.
Avtalet är en förutsättning inför beslut om antagande av detaljplanen. Detaljplanen
beräknas att antas av Samhällsbyggnadsnämnden i april 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen tecknar avtal med Sikfast HB enligt upprättat förslag.
§ 114
2014/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-02-28. (2014/KS0008 049)

b)

Svettis i Kypis, skrivelse om ombyggnad av Kypegården m.m.
(2014/KS0131 824)

c)

Skolinspektionen, regelbunden tillsyn av den fristående skolan Ljud &
Bildskolan LBS AB. (2014/KS0133 612)

d)

Åtagandebesked från Kommuninvest i Sverige AB per 2013-12-31.
(2014/KS0234 106)

e)

Arbetsmarknadsdepartementet, nya stödet för yrkesintroduktionsanställningar. (2014/KS0196 030)
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§ 115
2014/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 februari 2014
(ärendenummer 4/2014).
§ 116
2014/KS0235 046
Donation av medel för inköp av skulpturen House of Knowledge
Kulturnämnden har beslutat att köpa skulpturen House of Knowledge, skapad av
konstnären Jaume Plensa, samt att tacksamt motta bidrag från Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad. Kulturnämnden rekommenderar även Kommunfullmäktige att tacksamt
ska ta emot donerade medel från Paul Frankenius och Joakim Hedin.
I skrivelsen från Kulturnämnden framgår att nämnden ser inköpet av House of
Knowledge som en naturlig fortsättning på Borås satsning att vara en framträdande
konst- och skulpturstad. Placeringen i anslutning till Textile Fashion Center anses
mycket lämplig för en konstupplevelse, i direkt närhet till det textila klustret.
Bidraget från stiftelsen på 10 miljoner kronor och de donerade medlen på
sammanlagt 5 miljoner kronor från Frankenius och Hedin täcker hela inköpet av
skulpturen, vilken kostar 15 miljoner kronor.
Fastighetsägaren står för såväl fundament som belysning och skötsel och drift, mot
en symbolisk summa för markarrende. Avtalet löper under samma tid som Borås
Stad hyr Textile Fashion Center, för närvarande fram t o m oktober 2033.
Borås Stads ekonomi berörs i och med detta enbart med försäkringskostnad för
skulpturen.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva till möjligheten att köpa in
konstverket House of Knowledge och därmed ytterligare förstärka Borås som en
konst- och skulpturstad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Frankenius och Joakim Hedin mottages
tacksamt.
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§ 117
2013/KS0411 823
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten till
naturen?
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj
2013 inlämnat rubricerad motion
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska nämnden i uppdrag
att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet har yttrat sej över motionen.
Kommunstyrelsen håller med motionären om att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger
högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som
andra är en viktig del i detta. I Tekniska nämndens investeringsbudget 2010-2014
finns årligen 1 miljon kronor avsatt för att förverkliga intentionerna i Borås Stads
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Under samma period har 2,4 miljoner kronor av anslaget förbrukats.
Därmed bör det finnas finansiering för att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga
på Rya åsar under 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga
på Rya åsar under förutsättning att projektet ryms i 2014 års investeringsprojekt,
Program för tillgänglighet.
Motionen bifalles.
§ 118
2013/KS0800 252
Förvärv av fastigheten Rådjuret 1, Lindebergsgatan 3 och anslag till
ändringsarbeten
Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013 lagt fram ett förslag om inköp
av fastigheten Rådjuret 1, Norrmalms kyrka, för 6,3 miljoner kronor. Avsikten är att
bygga om kyrkan till förskola. Nämnden anhåller om ett anslag på 5,5 miljoner
kronor för denna ombyggnad utöver anslaget för själva inköpet. Lokalförsörjningsförvaltningen har den 13 februari 2014 redovisat en komplettering till framställningen
där bl.a. erforderliga åtgärder i byggnaden beskrivs.
Stadsdelsnämnden Norr har den 18 februari 2014 beslutat att för sin del godkänna
investeringen.
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Kommunstyrelsen tillstyrker i princip inriktningen att skapa ytterligare förskolelokaler i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag och föreslår att nämnden
skall bemyndigas att göra fastighetsinköpet.
Kommunstyrelsen inser att Lokalförsörjningsnämndens avsikt är att få en snabb
handläggning för att omgående skapa ytterligare förskoleplatser i centrala Borås. Men
Kommunstyrelsen är inte beredd att helt göra avsteg från det grundläggande kravet
för beslut om lokalinvesteringar att det skall finnas ett nämndbehandlat underlag som
anger vad som skall byggas och utformning av detta.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bemyndigar styrelsen att besluta
om anslag till ändringsarbetena. När kostnadsbilden är slutligt klargjord skall
Lokalförsörjningsnämnden redovisa ett förslag till Kommunstyrelsen. Detta bör i
normalfallet kunna göras utan att tiden till byggstart påverkas i någon större
omfattning. Stadsdelsnämnden, som nu godkänt projektet, behöver inte behandla
ärendet på nytt om de förutsättningar som redovisats nu inte förändras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att förvärva fastigheten Borås Rådjuret 1 för
6 300 000 kronor i enlighet med upprättat förslag på köpekontrakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om anslag till ändringsarbeten på den
förvärvade fastigheten.
§ 119
2014/KS0103 045
Förslag till slutliga koncernbidrag år 2013 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-20 att delegera besluten om slutliga
koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att minska koncernbidraget från Borås Energi och Miljö AB
med 2 768 000 kronor samt att öka koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings
AB med 46 000 kronor. BoråsBorås TME AB får 59 000 kronor mindre i bidrag än
preliminärt och till Borås Stad Textile Fashion center AB ges inget i koncernbidrag
jämfört med preliminärt beslutat 2 663 000 kronor. Med denna korrigering så
fastställs nu slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.
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§ 120
2014/KS0161 170
Beslut om taxor för SÄRF:s myndighetsövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning.
Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i beslut fastslagit att det är de
ingående medlemskommunerna – inte kommunalförbundet själva – som ska fatta
beslut om taxor för myndighetsutövning.
Direktionen för SÄRF har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun att besluta om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2014.
Aktuella taxor för SÄRF är: Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, Tillstånd och
tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, Brandskyddskontroll enligt
lagen om skydd mot olyckor samt Rengöring (sotning) enligt lagen om skydd mot
olyckor.
Fram till att kommunfullmäktige fattat beslut om taxorna för 2014 använder SÄRF
taxorna för 2013.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen
tidigare beslutade taxorna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
§ 121
2014/KS0167 107
Årsredovisning 2013 för Sjuhärads Samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
Resultatet för år 2013 är – 288 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till
6 665 000 kronor.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
P.g.a jäv deltar inte Lars-Åke Johanson (S) i handläggningen av detta ärende.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-03-17

19 (27)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 122
2014/KS0236 761
Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014
Borås Stad har tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalands län blivit
inbjudna av Länsstyrelsen att delta i insatser mot langning i Västra Götalands län
2014. Borås var en av 44 kommuner som deltog även under 2013.
Kommunstyrelsen tycker givetvis att det är angeläget att Borås även deltar under
2014 i detta viktiga arbete och uppdrar åt den verksamhetsansvariga nämnden
Fritids- och folkhälsonämnden att skicka in den bifogade anmälan till Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. Anmälan skall även undertecknas av det ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S). Kostnaden för deltagandet är 3 000 kronor och får betalas av
verksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad deltar i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig nämnd och skickar in anmälan till
länsstyrelsen.
§ 123
2013/KS0788 041
Begäran om investeringsanslag från Kulturnämnden för nytt
scengolv samt fallridå
Kulturnämnden begär ett investeringsanslag på 990 000 kronor för nytt scengolv
samt fallridå på Borås stadsteater. I investeringsbudget 2014 finns motsvarande
summa upptaget.
Totala investeringen beräknas uppgå till 1 450 000 kronor. Överskjutande delen av
investeringen 460 000 kronor kommer att finansieras genom Lokalförsörjningsnämndens investeringsutrymmet för hyresgästanpassningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på 990 000 kronor för nytt scengolv och
fallridå till Borås Stadsteater.
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§ 124
2014/KS0246 107
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i
Borås AB
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en
kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig
Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har ett eget
kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Borås Stadshus AB har för egen del
lämnat kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB
(BSTF).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.
§ 125
2011/KS0577 252
Rivning av byggnader på Skaraborgsvägen/Alidelundsgatan på
Alideberg
På Skaraborgsvägen och Alidelundsgatan, vid infarten till Borås Djurpark och Borås
Simarena, ligger tre stycken flerbostadshus. Husen inhyser sammanlagt 17 lägenheter
samt två lokaler. Samtliga tre fastigheter ägs av kommunen och förvärvades under
perioden september 2011 till november 2012 med avsikt att rivas. Den nya
cirkulationsplatsen på Skaraborgsvägen innebär att fastigheterna behöver ges ny
tillfart. Ett fjärde hus förvärvades i december 2010 och revs tämligen omgående.
Fastigheterna ligger strategiskt rätt, med tanke på den översyn som görs för ett nytt
Event-område. När fastigheterna rivits ges möjlighet att skapa en mer inbjudande
entré till Event-området, Knalleland kan ges en bättre tillfart från norr, nya
trafikanknutna verksamheter kan ges möjlighet till etablering, OKQ8 kan ges en
trafiksäkrare anslutning och ny tillfart till dessa fastigheter kommer inte att krävas.
Byggnaderna förvaltas och hyrs ut av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningen
kommer efter uppsägning av hyresgäster att bistå med hjälp till nytt boende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att riva befintliga byggnader på fastigheterna.
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§ 126
2014/KS0094 530
Yttrande över Landsbygdsutredning för kollektivtrafiken
Landsbygdsutredningen har presenterats under hösten 2013 i samtliga delregionala
kollektivtrafikråd (DKR) med tillhörande tjänstemannaberedningar.
Kollektivtrafiknämnden önskar nu att respektive DKR lämnar ett samlat svar på
följande frågor. Det finns också möjlighet att lämna övriga synpunkter.
Borås Stads har möjlighet att inför DKR(delregionala kollektivtrafikrådet)Sjuhärads
sammanträde den 25 mars ge sina synpunkter på förslaget.
Huvudprinciperna i förslaget är:
Att först bestäms syftet med kollektivtrafiken i landsbygdens olika delar och därefter
ett grundläggande utbud som kan uppfylla syftet. Trafik utöver grundläggande utbud
är främst beroende av efterfrågan. Den anropsstyrda trafiken får en större del i
trafiken.
Förslag på grundläggande trafikering.
Tätort/Invånare
Ej tätort < 200 invånare
Tätort mellan
200 ‐499 invånare
Tätort mellan
500 – 999 invånare

Tätort mellan
1000 – 3000 invånare

Syfte/Reseärende i första
hand
Serviceresor
Serviceresor och fritidsresor

Grundläggande antal
resmöjligheter
5 per vecka
2 per vardag

Serviceresor, fritidsresor och i
viss mån arbets‐ och studiependling

5 per vardag

Serviceresor, fritidsresor
och arbets‐/studiependling

10 per vardag
3 per helg

Ett förslag till yttrande över Landsbygdsutredningen har utarbetats.
Utredningen föreslår en satsning på den delen av landsbygden som idag inte har
kollektivtrafik. Detta är lovvärt men Borås Stad är mycket oroad att detta
grundläggande utbud på sikt kommer att användas normerande.
Borås Stad anser att förslaget inte bör genomgöras innan man har utrett vilka
ekonomiska konsekvenser förslaget får.
Borås Stad är orolig att satsningar på Närtrafiken kommer att missgynna andra
nödvändiga satsningar på landsbygdstrafiken i andra delregioner som har större
potential.
I övrigt instämmer Borås Stad i stora delar med de synpunkter som framförts av
Tranemo kommun:
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens skrivelse.
§ 127
2014/KS0178 311
Yttrande över granskning av vägplan för utrivning och byggnation av
Gamla Rångedalabron, väg 1704, samt ny gång- och cykelväg längs
väg 1816
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för utrivning och
byggnation av Rångedalabron på väg 1704, samt ny gång- och cykelväg längs väg
1816 i Borås kommun.
Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2014-02-21- 2014-03-14.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad har varit delaktig i planeringsprocessen och 2009 lämnade dåvarande
Gatukontoret synpunkter på förstudien. Synpunkterna har till stora delar tagits med i
förslaget vilket Borås Stad är nöjda med.
Borås Stad vill framföra några saker som kan förbättras.
Det är viktigt att gång- och cykelvägspassagen över Bygatan får en säker utformning.
Det saknas en tydlig skyltning vid passagen.
Gång- och cykelvägen har skarpa kurvor i anslutning till tunneln under väg 1704.
Sikten för cyklister påverkas och kan leda till kollisioner mellan cyklister. Åtgärder för
att motverka kollisioner bör övervägas.
För att förbättra tryggheten i anslutning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 128
2013/KS0302 214
Lokalisering av ny förskola i Fristad
Stadskansliet har i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen,
Stadsdelsförvaltningarna Öster och Norr, Borås Energi och Miljö samt Borås Elnät
tagit fram en lämplig lokalisering för förskola.
Den tilltänkta förskolan lokaliseras söder om idrottshallen i direkt anslutning till
Fristadskolan. Förskolan bedöms kunna bebyggas enligt gällande detaljplan.
Förskolan ska placeras på den kommunägda marken.
Ett förslag till skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden har utarbetats.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudie för
att studera möjligheterna att etablera förskola samt höra berörd Stadsdelsnämnd.
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden,
fortsätta planeringen av förskola och påbörja bygglovprocess.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
§ 129
2013/KS0777 454
Producentansvar för läkemedel
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att i samråd med Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och efter samråd
med Sveriges Apoteksförening, utreda om även läkemedel som klassas som farligt
avfall ska inkluderas i förordningen (2009: 103 1) om producentansvar för läkemedel.
I uppdraget ingår också att undersöka lämpligheten i att även inkludera sprutor och
kanyler i producentansvare
Miljödepartementet har genom remiss givit Borås Stad möjlighet att yttra sig över
utredningen
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad delar Naturvårdsverkets förslag att producentansvaret för läkemedel
utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, även de som
utgör farligt avfall, i de fall allmänheten väljer att lämna avfall där.
Vi anser däremot att det kommunala ansvaret för att ta emot läkemedelsavfall bör tas
bort.
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Vi anser slutligen att stickande och skärande avfall skall ingå i producentansvaret och
att det därmed bör vara producenternas ansvar att samla in detta.
Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö AB har tagit del av remissen och
yttrat sig, deras svar ingår i remissvaret.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
§ 130
2013/KS0765 265
Remissförslag inför bildande av Naturreservatet Storsjön
Kommunstyrelsen ansökte i mars 2012 om statsbidrag för att bilda ett naturreservat
runt Storsjön vid Viskafors. Målet med ansökan var att skydda och utveckla de höga
rekreationsvärden, kulturvärden, naturvärden och de skyddsvärda arterna som finns i
Bålån – Storsjön – Lillån. Kommunstyrelsen bedömde att inrättandet av ett kommunalt naturreservat ger det bästa skyddet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat kommunen 580 000 kronor för
kunskapsuppbyggnad, reservatsbildning och informationsåtgärder samt till åtgärder
för att tillgängliggöra reservatet genom leder, bänkar, grillplatser och handikappanpassningar. Ett förslag till beslut och skötselplan har nu upprättats i samarbete med
Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
Reservatets gränser, skötselområden, arealer och ledernas sträckningar är i remissen
ungefärliga. Kartorna med skötselområden kan i sitt slutliga utförande komma att se
något annorlunda ut. Redovisning av kulturhistoriska lämningar kommer att
kompletteras.
Tekniska förvaltningens skogsavdelning har från och med 2015 äskat en ramhöjning
för årlig drift av naturreservatet med 300 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Förslag till beslut och skötselplan för Naturreservatet Storsjön sänds på remiss.
§ 131
2014/KS0185 252
Förvärv av del av fastigheterna Slätthult 1:11, 1:12, 1:25, 1:31 och
18:1 inklusive Gånghesters stationshus
Trafikverket äger byggnader och mark som inte längre behövs i deras verksamhet.
Därför har frågan ställts till kommunen om att förvärva Gånghesters stationshus
med kringliggande mark. Sammanlagt cirka 26 700 m2, som vid ett köp kommer att
överföras till kommunens intilliggande markinnehav. Byggnaderna består av ett
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stationshus, banvaktstuga och två uthus med byggnadsår 1917 och har ansetts
kulturhistoriskt intressanta att bevara. Köpeskillingen är satt till 450 000 kronor.
Byggnaderna behöver i ett första skede säkras för väder- och skadegörelseskäl till en
kostnad av cirka 135 000 kronor. Eftersom vattenanslutningen till byggnaderna från
brunn ligger på motstående sida spåret från stationshuset räknat måste denna kopplas
bort och ny anslutning införas. Kostnad för detta är beräknat till cirka 100 000
kronor. Byggnaderna kommer att förvaltas och uthyras av Lokalförsörjningsförvaltningen. PRO i Gånghester har visat intresse av att få hyra fastigheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper del av fastigheterna Slätthult 1:11, 1:12, 1:25, 1:31 och 18:1 av
Trafikverket för 450 000 kronor samt att kostnaderna för vädersäkring och vattenanslutning får belasta markförvärvskontot.
§ 132
2013/KS0428 403
Miljömålsuppföljning
Ett förslag till miljörapport för Kommunstyrelsen har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsens miljörapport 2013 godkänns och sänds till Miljö- och Konsumentnämnden.
§ 133
2014/KS0230 311
Utbyggnad av vänstersvängfält på väg 180 vid Hällered
I överenskommelse daterat 2012-09-19/2012-10-16 mellan Borås Stad och AstaZero
AB regleras bl.a. vem av parterna som ska bekosta utbyggnaden av ett vänstersvängfält på väg 180. Där fastslås att Borås Stad ska bekosta utbygganden av
vänstersvängfältet när den första verksamheten etableras på det blivande verksamhetsområdet alternativt att kostnaden hamnar på AstaZero AB när trafiken på
AstaZero AB:s anslutningsväg uppgår till 500 fordon/ådt.
Trafikverket, som är väghållare på väg 180, måste nu riva en befintlig äldre smal bro
strax norr om anslutningsvägen till AstaZero:s bancentrum. Denna ska ersättas med
en bro med rätt längd och dimensionering. Borås Stad och AstaZero är överens om
att tidigarelägga utbyggnaden av vänstersvängfältet och göra arbetet i samma
entreprenad som brobytet. Trafikverket ansvarar för utbyggnaden, som utförs inom
AstaZero:s etablerade byggnadsorganisation.
Totalkostnaden för brobyte och vänstersvängfält är uppskattat till cirka 4 900 000
kronor varav Borås Stads andel är satt till 500 000 kronor.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat avtal med Trafikverket och AstaZero AB.
§ 134
2014/KS0207 269
Markbyte rörande fastigheterna Lundby 1:1 och 1:15 på Alideberg
samt ersättning till OKQ8 för byggnad och rivning av bensinstationsbyggnad
Kommunen har sedan en tid tillbaka fört diskussioner med OKQ8 om deras
drivmedelsanläggning på Alideberg, som sedan ett år tillbaka är ur drift. OKQ8 har
ambitionen att uppföra en ny automatstation i delvis nytt läge och behöver då endast
en cirka 1 500 m2 stor tomt. För att klara det nya läget föreslås OKQ8 köpa cirka 609
kvm av kommunens fastighet Lundby 1:1. Kommunen i sin tur ges möjlighet att
köpa resterande mark av OKQ8:s fastighet Lundby 1:15, cirka 3 423 m2.
Preliminärt köpeavtal har träffats med OKQ8 som innebär att kommunen erhåller
ett område om ca 3 423 m2 av Lundby 1:15. Markpriset är satt till 500 kr/m2.
Preliminärt köpeavtal har träffas med OKQ8 som innebär att OKQ8 erhåller ett
område om ca 609 kvm av Lundby 1:1. Markpriset är satt till 500 kr/m2.
På fastigheten Lundby 1:15 står OKQ8:s befintliga byggnad, kommunen ersätter
OKQ8 med 1 100 000 kronor, vilket motsvarar den summa som kommunen och
OKQ8 är överens om att värdet på befintlig byggnad ska utgöra.
OKQ8 ansvarar och bekostar rivning av befintlig byggnad mot en fast ersättning från
kommunen på 650 000 kronor. OKQ8 ansvarar och bekostar mark- och miljöundersökningar inom fastigheten Lundby 1:15 och eventuella saneringar av föroreningar
som uppkommit genom bolagets verksamhet på fastigheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer del av fastigheten Lundby 1:1 till OKQ8 AB för 304 500 kronor.
Kommunen köper del av fastigheten Lundby 1:15 av OKQ8 AB för 1 711 500 kronor
samt att kostnaderna för ersättning av byggnaden och rivningen av byggnaden tillsammans
1 750 000 kronor får belasta markförvärvskontot.
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§ 135
2011/KS0209 214
Yttrande över granskning för detaljplan för del av Fristad, Sik 1:163
m.fl (Fristad Torg)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubr förslag till detaljplan för yttrande
(granskning).
Fastighetsägaren Sikfast HB vill utöka livsmedelsbutiken i Fristad med ytterligare
försäljningsyta, en ny entré mot Fristad torg samt få möjlighet att bygga en ny
bostadsdel eller kontorsdel ovanpå befintlig butik.
Planområdet är beläget på Fristads torg, norr om Nya Kyrkvägen och öster om Stora
vägen (väg 183). Samhället Fristad ligger vid Öresjö, 13 km norr om Borås Stad.
Planområdet är ca 3700 m2 stort.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Detaljplanen får inte antas
innan exploateringsavtal för genomförandet har godkänts.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Tom Andersson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 mars 2014

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-17, § 103

KU 5

Alternativt beslutsförslag

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal
timmar i förskolan!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-17, § 103

KU 5

ALTERNATIV FULLMÄKTIGESKRIVELSE

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal
timmar i förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22
augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
-

Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.

Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. I
sammanhanget bör noteras att nämnderna är positiva till motionens
intentioner, men att de bedömer de praktiska konsekvenserna som svåra,
beaktat nuvarande resurstilldelning. Stadsdelsnämnd Norr konstaterar att de
ser positiva effekter av att barn som idag är 15 timmar på förskolan får mer tid
på verksamheten. Stadsdelsnämnd Väster konstaterar att forskning visat på
positiva effekter för barns inlärning och sociala utveckling av att vara på
förskola. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen, men
förutsätter att det görs en övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av
förslaget. Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan för barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga bör införas på längre sikt.
Kommunstyrelsen delar motionens intentioner om att det finns fördelar såväl

för barn som för föräldrar att ha rätt till mer tid i förskolan, även om
föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. I dagsläget kan inte motionen
tillgodoses fullt ut men ambitionen ska vara tydlig, rätt antal timmar ska ges till
barnen i förskolan.
Skolinspektionen påtalar att barngruppernas storlek och sammansättning
behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver
säkerställa att barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov
kräver. Detta behöver ske, oavsett förevarande motion.
Beaktat att Borås Stad redan i dagsläget har svårt att tillgodose behovet av
förskoleplatser visar det på att det finns behov inom förskolan. Vikten av att
bygga ut förskolan måste i sammanhanget påpekas. Ambitionen är att på sikt
ge rätt till 30 timmars förskola även för dem vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga. En sådan reform stärker barnens utveckling och underlättar för
föräldrar att exempelvis söka arbete. Mot bakgrund av ovan förklaras motionen
bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt
antal timmar i förskolan!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22
augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
- Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen, men förutsätter att det
görs en övergripande kostnads- och verksamhetsanalys av förslaget.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan för barn vars föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga bör införas på längre sikt. Det är dock inte
aktuellt nu, då Skolinspektionens tillsyn av förskolan har visat att förskolorna
inte ges förutsättningar att arbeta mot de mål som anges i läroplanen.
Skolinspektionen påtalar även att barngruppernas storlek och sammansättning
behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver
säkerställa att barn som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov
kräver.
Med hänsyn till Skolinspektionens kritik är det just nu viktigast att skapa
förutsättningar för nämnderna att vidta åtgärder för att rätta till de brister som
påtalats. I budget för 2014 har vi därför ökat resurserna till förskolan med 20
miljoner. Avsikten är att underlätta för nämnderna att minska antalet barn per
vuxen, säkerställa särskilt stöd till barn som behöver det samt att ge utrymme för
planeringstid.
Det innebär att det för närvarande inte är aktuellt att erbjuda förskoleverksamhet
i större omfattning än vad anges i Skollagen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

2013/KS0488

RESULTAT FÖRE SKATT

Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrig avsättning
Summa

0

5 765 000
-91 000

-37 002 000

-37 002 000

26 439 000

5 765 000

36 911 000

-5 025 000

-6 062 000

42 973 000

-5 765 000

-5 358 000

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2013

-407 000

RÖRELSERESULTAT

Goodwill

-189 345 000

RÖRELSENS KOSTNADER

-407 000

232 318 000

Borås Elnät

RÖRELSENS INTÄKTER

BSAB

Förslag till slutliga koncernbidrag 2013
BEMAB

8 265 000

6 640 000
-24 290 000
-38 184 000

-20 534 000

53 100 000

46 449 000

-34 649 000

81 098 000

-906 750 000

987 848 000

0

12 064 000

12 064 000

-12 571 000

-12 064 000

-1 658 000

-10 406 000

-64 574 000

54 168 000

Djurparken

Parkering

IBAB

55 000

-447 000

-4 443 000

-179 000
-269 000

50 000

-8 050 000

-3 995 000

3 300 000

3 996 000

-1 475 000

5 471 000

-17 687 000

23 158 000

-8 100 000

3 199 000

8 105 000

-776 000
0

8 881 000

-23 325 000

32 206 000

8 000

14 800 000

14 800 000

-14 600 000

-14 792 000

-250 000

-14 542 000

-19 211 000

4 669 000

BoråsBorås

0

0

0

0

10 000

-10 000

-4 429 000

4 419 000

BSTF AB

Totalt

7 790 000

32 629 000
-32 629 000
0
-129 000
-30 631 000
-24 290 000
-55 050 000

62 840 000

-50 218 000
0

113 058 000

-1 225 728 000

1 338 786 000

Koncernen

0

0

0

0

7 790 000

32 629 000
-32 629 000
0
-129 000
-30 631 000
-24 290 000
-55 050 000

62 840 000

-50 218 000
0

113 058 000

0

16 362 000 -1 209 366 000

-16 362 000 1 322 424 000

Justeringar

Bilaga till § 119 Förslag till slutliga koncernbidrag år 2013 inom koncernen Borås Stadshus AB

