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Tid och plats
Kl 14.00–17.35
Omfattning
§ 269–327
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Erika Storme Martinger (S)
Ersättare
Olle Hermansson (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Ismail Bublic (M)
Urban Svenkvist (M)
Olle Engström (M)
Hamid Fard (FP)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Ida Legnemark (V)

kl 14.00–16.45

kl 14.00–16.40
kl 14.00–17.25
kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-06-16

Bengt Himmelman
Roger Cardell
Ingegerd Eriksson
Åke Thor
Martin Jakobsson
Eva Andreasson
Stig Wallerman
Evelina Pirs
Håkan Engblom
David Björklund
Carola Samuelsson
Johannes Adolfsson
Erik Bergman
Niklas Arvidsson
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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samhällsplaneringschef
budgetchef
verksamhetssamordningschef
finanssekreterare
finanschef
utvecklingsstrateg
informatör
ekonom
vd, Borås Elnät AB
stadsnätschef
jämställdhetssamordnare
it-strateg
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.
§ 269
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Krister Maconi
(-) som ersättare.
§ 270
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 16.10–16.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 271
2014/KS0453 042 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunstyrelsen 2014.
(2014/KS0453 042)
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b)

Budgetuppföljning t.o.m. april för Kommunfullmäktige 2014.
(2014/KS0454 042)

c)

Försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället. (2013/KS0106 163)

d)

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
(2013/KS0767 016)

e)

Förändring av Försvarsmaktens organisation. (2012/KS0759 001)

f)

Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny Plan för
extraordinära händelser. (2012/KS0371 003)

g)

Hemställan om kommunalt bidrag för 2014 års verksamhet.
(2014/KS0402 105)

h)

Polismyndighetens omorganisation. (2014/KS0332 114)

i)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106)

j)

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

k)

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

l)

Granskning av arvoden och ersättningar. (2013/KS0733 003)

m)

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckas- riktlinjer för skolledning
(2013/KS0573 610)

§ 272
2013/KS0706 015
Förändring av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förbundsordning på grund av övertagande av ansvar enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ligger idag
på respektive medlemskommun. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
har avtal med respektive medlemskommun som innebär att SÄRF handlägger och
beslutar i ärenden medan respektive ”samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring,
debitering, utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna tillstånd.
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Efter samråd med respektive medlemskommun har SÄRF:s direktion 2013-10-25
tagit beslut om att SÄRF i förbundsmedlemmarnas ställe fullföljer de skyldigheter
som åvilar kommunerna enligt denna lag. Protokollsutdrag bifogas.
En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela ansvaret för LBE är att
förändringarna skrivs in i SÄRF:s förbundsordning och fastställs av respektive
Kommunfullmäktige. Förändringen innebär en mindre justering i texten i § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fastställs enligt
förslag.
§ 273
2011/KS0550 016
Utbildnings- och övningsplan Kommunal krisberedskap
Kommunens ansvar att ge förtroendevalda och anställd personal den utbildning
och övning de behöver för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära
händelser i fredstid regleras i 2 kap 8 §, lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Vidare framgår uppgiften av överenskommelsen om kommunernas
krisberedskap som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Denna plan utgör ett stöd för Borås Stads utbildnings- och övningsverksamhet
2014-2015 och gäller för kommunens förvaltningar och helägda bolag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fastställa utbildnings- och övningsplan för Kommunal krisberedskap 2014-2015.
§ 274
2014/KS0411 730
Genomgång av vård- och omsorgsverksverksamheten
Stadsrevisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. En övergripande slutsats från revisionen är
att verksamheten inte är likvärdig i kommunen, det finns skillnader i kvalitet och
effektivitet.
Heltidsreformen som också innefattar att delade turer tas bort, har visat att det
behövs mera kunskap, erfarenhet, delaktighet och tid.
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En genomgång av vård- och omsorgsverksamheten kommer därför att genomföras.
Genomgången löper parallellt med pågående arbete i verksamheterna.
Arbetet innehåller fyra delprojekt;
• Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chefskapet?
•

Hälsosam organisation- hur skapar vi goda arbetsplatser och är en god
arbetsgivare?

•

Kvalitet för brukaren- äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, hur
ska vi bidra till att individen känner sig trygg i sin vardag?

•

Styr och ledning- hur säkrar vi att vi med tilldelade resurser gör rätt saker på
rätt sätt och på rätt plats?

Inom varje delprojekt kommer 4 -5 prioriterade områden att tas fram. Arbetsgrupper
och referensgrupper kommer att knytas till delprojekten.
En handlingsplan kommer att tas fram för genomförandet innehållande konkretiseringar av de prioriterade områdena inom varje delprojekt.
I den politiska styrgruppen ingår en förtroendevald från varje stadsdelsnämnd,
Sociala omsorgsnämnden samt två från Kommunstyrelsen. Ersättare ska utses i
stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnden.
Arbetet kommer att starta omgående och pågå till den 1 juni 2015. Genomgång av
verksamheten inom vård- och omsorg ska resultera i en handlingsplan innehållande
aktivitets- och tidsplan för det fortsatta arbetet samt hur arbetet ska följas upp.
Denna handlingsplan beslutas enligt gällande delegation av Stadsdelsnämnden Öster.
Kommunchefen Svante Stomberg kommer att leda detta arbete. Under kommunchefen kommer Ingegerd Eriksson att vara projektledare och ansvara för genomförandet av ovanstående arbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Anta den föreslagna projektorganisationen.
§ 275
2014/KS0430 023
Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Stadsdelsförvaltningen
Väster
34 personer har sökt tjänsten. Tre rekryteringsgrupper (grupp 1: presidie +
personalchef, grupp 2: representanter från ledningsgruppen, grupp 3: facken) har
mött fyra sökande. Av dessa har en gått vidare till en andra intervju där man mött
kommunchefen och programansvariga kommunalråd.
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Efter en samlad bedömning föreslås att Monica Svensson erbjuds tjänsten som
stadsdelschef Väster. Monica är idag socialchef i Gislaveds kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Monica Svensson anställs som förvaltningschef på Stadsdelsförvaltningen Väster.
§ 276
2014/KS0358 023
Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Lokalförsörjningsförvaltningen
10 personer har sökt tjänsten. Tre rekryteringsgrupper intervjuade tre av de sökande.
En person gick vidare till en andra intervju där han träffade kommunchefen och
programansvariga kommunalråd.
Efter en samlad bedömning föreslås att Rune Henriksson erbjuds tjänsten som
förvaltningschef till Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad. Rune är idag
avdelningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Rune Henriksson anställs som förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen.
§ 277
2013/KS0750 105
Avtal med Borås Basket om Euro Challenge 2014
Ett avtal har träffats mellan Borås Basket och Kommunstyrelsen i gemensamt syfte
att marknadsföra Borås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i Euro Challenge
2014/2015 enligt upprättat kontraktsförslag.
§ 278
2013/KS0750 105
Avtal med IF Elfsborg om Europa League 2014
Ett avtal har träffats mellan IF Elfsborg och Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i Europa League
2014/2015 enligt upprättat kontraktsförslag.
§ 279
2012/KS0652 600 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn. (2012/KS0652 600)

b)

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. (2014/KS0434 738)

c)

Äldres läkemedelsbehandling. (2013/KS0699 779)

d)

Gruppboendet på Distansgatan 7. (2013/KS0619 734)

e)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
läsåret 2013-2014; Uppföljning av resultatbetyg. (2013/KS0709 600)

f)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper: Skrivelser om
Sjöhagenskolan och kommunikationsklassen. (2014/KS0447 610)

§ 280
2013/KS0534 100
Uppföljning av brukarundersökningar 2013
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.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Av redovisningen framgår det att skolorna arbetar med ett flertal olika metoder, men
att många av skolorna inte reflekterat över vilka resultat arbetet ger.
Kommunstyrelsen anser att ett framgångsrikt arbete för att förebygga mobbning och
kränkande behandling är en viktig del i att fler elever ska nå målen. Nämnderna behöver därför fortlöpande följa upp om de metoder och åtgärder som skolorna
arbetar med verkligen ger någon effekt.
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Av redovisningen framgår det att förskolorna arbetat med olika fortbildningsinsatser
kring genus och jämställdhet inom det ordinarie likabehandlingsarbetet. I Stadsdel
Öster har två förskolor tillgång till genuspedagoger, övriga stadsdelar saknar tillgång
till denna kompetens. Förskolecheferna skattar de flesta förskolorna i den övre
hälften av skalan, avseende hur genusmedvetet personalen arbetar, men det påtalas i
rapporten att det krävs återkommande kritiska diskussioner för att förskolorna ska
kunna skattas på den högsta nivån.
I rapporten redovisas även rektorernas självskattning av hur grund- och gymnasieskolan arbetat med genus och jämställdhet. Alla skolor ligger över lägsta nivå i
självskattningen och flera skolor skattar att de är på väg mot kvalitetsnivå 3.
Rapporten belyser hur verksamheterna arbetar med inflytande och delaktighet för
barn och föräldrar. I föräldraenkäten anger 90 % av föräldrarna i förskolan att barnen
ges möjlighet att påverka sin vardag och 87 % att föräldrarnas synpunkter tas tillvara
i planering och genomförande av verksamheten. Föräldrarnas synpunkter stämmer
väl överens med förskolechefernas skattning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämnderna uppmanas att:
- vidta åtgärder för att öka svarsfrekvensen.
- ta del av varandras redovisningar och arbetssätt för att lära av varandra och hitta
områden där det är lämpligt att samverka för att öka likvärdigheten för brukarna.
- arbeta systematiskt med återkoppling av resultat samt dialog med brukarna i det
fortsatta förbättringsarbetet.
§ 281
2013/KS0709 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport Värdegrund
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.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Av redovisningen framgår det att skolorna arbetar med ett flertal olika metoder, men
att många av skolorna inte reflekterat över vilka resultat arbetet ger.
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Kommunstyrelsen anser att ett framgångsrikt arbete för att förebygga mobbning och
kränkande behandling är en viktig del i att fler elever ska nå målen. Nämnderna
behöver därför fortlöpande följa upp om de metoder och åtgärder som skolorna
arbetar med verkligen ger någon effekt.
Av redovisningen framgår det att förskolorna arbetat med olika fortbildningsinsatser
kring genus och jämställdhet inom det ordinarie likabehandlingsarbetet. I Stadsdel
Öster har två förskolor tillgång till genuspedagoger, övriga stadsdelar saknar tillgång
till denna kompetens. Förskolecheferna skattar de flesta förskolorna i den övre
hälften av skalan, avseende hur genusmedvetet personalen arbetar, men det påtalas i
rapporten att det krävs återkommande kritiska diskussioner för att förskolorna ska
kunna skattas på den högsta nivån.
I rapporten redovisas även rektorernas självskattning av hur grund- och gymnasieskolan arbetat med genus och jämställdhet. Alla skolor ligger över lägsta nivå i
självskattningen och flera skolor skattar att de är på väg mot kvalitetsnivå 3.
Rapporten belyser hur verksamheterna arbetar med inflytande och delaktighet för
barn och föräldrar. I föräldraenkäten anger 90 % av föräldrarna i förskolan att barnen
ges möjlighet att påverka sin vardag och 87 % att föräldrarnas synpunkter tas tillvara i
planering och genomförande av verksamheten. Föräldrarnas synpunkter stämmer väl
överens med förskolechefernas skattning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmèn (S):
- Nämnderna behöver fortlöpande följa upp om de metoder och åtgärder mot mobbning som
skolorna arbetar med ger någon effekt.
- Nämnderna behöver vidta åtgärder så att föräldrars och elevers möjligheter till inflytande
i skola och fritidshem förbättras, samt fortlöpande följa upp resultatet av åtgärderna.
- Kommunstyrelsen förutsätter att Stadsdelsnämnden Norr initierar och samordnar
gemensamma behov av kartläggning, uppföljning och utveckling.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).
§ 282
2013/KS0580 600
Information om kvalitetsgranskning av undervisningen i teknik i
grundskolan; Skolinspektionens rapport
Skolinspektionen har granskat kvaliteten på undervisningen i teknik i grundskolan på
ett antal skolor i landet. Granskningen genomfördes i ett slumpmässigt urval om
totalt 22 skolor i landet. Dannikeskolan är en av de skolor som valdes ut. I granskningen identifierades följande utvecklingsområden för Dannikeskolan:
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Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att redovisa till Skolinspektionen hur man
avser att arbeta för att förbättra inom de identifierade utvecklingsområdena.
Skolinspektionen har nu skickat den övergripande rapporten, som avser samtliga
granskade skolor och bifogar också det självvärderingsverktyg som är framtaget inom
projektet i samarbete med Skolverket och CETIS - Centrum för teknik i skolan.
Verktyget kan skolorna använda för att själva granska teknikundervisningen på sin
skola.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmèn (S):
Skolinspektionens rapport samt självvärderingsverktyget översänds till Stadsdelsnämnderna, med uppmaning att använda informationen som stöd i uppföljning och
utveckling av undervisningen.
§ 283
2013/KS492 730
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson
(C); Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
-att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
-att utreda behovet av att specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården
samt att ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna, Kommunala
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen anser att behovet av kompetensutveckling behöver utredas samt
en kompetensplan behöver tas fram för äldreomsorgen innan man fastställer vilka
åtgärder som ska genomföras. Detta ligger inom det kommungemensamma uppdraget för äldreomsorgen som Stadsdelsnämnden Öster har.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster
för sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom
äldrevården samt att ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande 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 Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), 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).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmèn (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården
samt att ta fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
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.
§ 284
2014/KS0487 738
Kommunernas hjälpmedelsförsörjning från den 1 oktober 2015
VästKoms styrelse har den 27 maj 2014 behandlat VGR:s förslag till avsiktsförklaring
(se bilaga) kring ett kommande samarbetsavtal och har bedömt att den utgör en god
grund för ett samarbetsavtal utan föregående upphandling mellan den enskilda kommunen och VGR kring hjälpmedelsförsörjningen. Styrelsen vill nu be varje kommun
att ta ställning till om man vill följa detta spår med avtalslösning eller ändå vill
genomföra en upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Detta leder till två möjliga
alternativ till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmèn (S)
Borås Stad beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett nytt
samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet träffas
med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska utformas i enlighet
med upprättat förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av Västra Götalandsregionen. Borås Stad uppdrar härmed till VästKom att för kommunens räkning fortsätta
arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra Götalandsregionen.
§ 285
2009/KS0651 259
Ansökan om markanvisning för nyproduktion av bostäder
Den 30 november 2009 tog Kommunstyrelsen beslut att ge Olofssons Bygg
markanvisning vid Furuberg. Markanvisningen innebar att bolaget under en tid av två
år fick ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken.
Markanvisningen förlängdes sedan till 2012-11-30.
Bolaget önskar nu få avtalet förlängt och upprättat markanvisningsavtal innebär att
bolaget, fram till 2015-05-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om
förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen godkänner markanvisningsavtalet.
§ 286
2014/KS0345 253
Försäljning av fastigheten Seglora 5:12 och 5:13
Ägaren till fastigheten Seglora 5:14 har inkommit med önskemål om att förvärva
kommunens bägge fastigheter Seglora 5:12 och 5:13 med adress Kyrkbyn i Seglora.
Anledningen är att fastighetsägaren idag har en undermålig och uttjänt avloppsanläggning förlagd på kommunens mark. För att kunna ge köparen möjlighet att
anordna en ny och beständig avloppsanläggning säljer kommunen både Seglora 5:12
och 5:13. Kommunen har ägt fastigheterna sedan slutet av sextiotalet och ser idag
inget behov av fortsatt ägande. Enligt ett preliminärt köpeavtal ska den sålda marken
genom fastighetsreglering överföras till köparens fastighet Seglora 5:14. Köparen ska
betala för förrättningskostnaden. Köpeskillingen har satts till 60 kr/m2, vilket innebär
en köpeskilling om 129 180 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer Seglora 5:12 och 5:13 för 129 180 kronor.
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§ 287
2014/KS0424 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 2
Ett köpeavtal har upprättats med RO-gruppen AB om försäljning av del av Vattnet
1. Området omfattar ca 21 648 m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten
kommer Derome Byggvaror att etablera sig, som är totalleverantör av byggmaterial,
förnödenheter och maskiner. Bolaget tillträder området 31 augusti 2014 och ska då
betala köpeskillingen 7 576 800 kronor samt ersättning för utförd grovplanering
(4 437 840 kronor).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.
§ 288
2014/KS0476 261
Prissättning för friköp av arrendetomter på fastigheten Viared 16:13
vid Hälasjön
Kommunen har fått förfrågningar om att sälja arrendetomterna vid Hälasjön till de
arrendatorer som vill köpa. Området består av 37 arrendetomter som är bebyggda
med fritidshus. Tidigare områdesbestämmelser omöjliggjorde en rättvis försäljning av
arrendetomterna då enbart en mindre del uppfyllde kriteriet om minsta tomtstorlek
på 1 600 m2. En av anledningarna till att de boende vill köpa loss sina arrendetomter
är att de idag inte kan belåna sina hus för att renovera eller bygga till. Nu är områdesbestämmelserna ändrade och minsta tomtstorlek är satt till 1 000 m2.
Ett förslag till prissättning har tagits fram som framförallt baseras på tomternas läge
gentemot Hälasjön samt storleken på tomten. I priset ingår avstyckning och del i den
gemensamhetsanläggning som ska bildas för vägarna i området. Försäljningspriset
gäller fram till den 31 december 2015.
Grundpriset är föreslaget till:
Klass 1: 400 000 kronor
Klass 2: 350 000 kronor
Klass 3: 310 000 kronor
Klass 4: 270 000 kronor
Grundpriset korrigeras sedan efter tomtstorlek med 45 kr/m2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen fastställer försäljningspriset av 37 arrendetomter vid Hälasjön till ovan angivna
principer och angivet pris.
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§ 289
2014/KS0132 253
Försäljning av cirka 160 m2 av Torpa-Sjöbo 2:2
Ägarna till fastigheten Torpa-Sjöbo 2:80 har begärt att få köpa ett markområde av
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2, som gränsar mot deras fastighet Torpa-Sjöbo
2:80. Försäljningen möjliggör en mer ändamålsenlig fastighet. En preliminär
överenskommelse om fastighetsreglering har träffats som innebär att kommunen
säljer cirka 160 m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 för en köpeskilling om 233 600
kronor. Köparna betalar erforderlig fastighetsbildning. Betalning och tillträde sker
efter beslut i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 160 m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 för 233 600 kronor till ägarna av
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:80.
§ 290
2014/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-05-31. (2014/KS0008 049)

b)

Skrivelse till kommunalråd Lena Palmén (S) med frågor om upphandling
av kycklingkött. (2014/KS0259 050)

c)

Våra Gårdar. Kommunerna måste prioritera de allmänna
samlingslokalerna. (2010/KS0426 805)

d)

Förfrågan avseende avfallstjänster. (2014/KS0421 107)

§ 291
2014/KS0055 002
Delegationsbeslut; beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari-31 mars
2014 (ärendenummer 1-16/2014).
§ 292
2014/KS0044 045
Delegationsbeslut; likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 maj 2014
(ärendenummer 7/2014).

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-06-16

15 (43)

2014/KS0439 042
2014/KS0438 042
Ekonomisk delårsrapport januari – april 2014 från nämnderna och de
kommunala bolagen
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +87,1
miljoner kronor, dvs 35,5 miljoner kronor bättre än budgeten för 2014 som ur ett
finansiellt perspektiv är låga 51,6 miljoner kronor.
§ 293

Förändringen av eget kapital beräknas till +104,1 miljoner kronor då försäljning av
mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 17,0 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 26,6 miljoner kronor
bättre än budget tack vare bättre skatteunderlagsutveckling för år 2014.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 30,0 miljoner kronor vilket är -3,0 miljoner
kronor sämre än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och minskade marknadsmässiga marginaler mot bolagen. Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för
kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala bolagen.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -39,4
miljoner kronor. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på -14,7
miljoner kronor och beror främst på underskott inom äldreomsorgen. För övriga
nämnder är således prognosen -24,7 miljoner kronor.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar ca 36 miljoner kronor av
outnyttjade medel 2013 och ianspråktagande av ackumulerade resultat. Detta godkändes i samband med nämndbudgetärendet och Årsredovisningen för 2013 och är
medtaget i kommunens sammantagna prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med 36 miljoner kronor och Kommunstyrelsen vill poängtera
vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under resten av året.
Beräknade kostnader för utbyte av ITplattform är ej medtaget i det här läget. Medel
till detta avsattes i Bokslut 2012 och kommer därför inte att påverka Balanskravsresultatet för 2014.
I resultatet ingår en prognostiserad upplösning av tidigare avsättning till medfinansiering av statlig infrastruktur med 50,0 miljoner kronor och avser Riksväg 27,
sträckan Viared- Kråkered. Projektet kommer att genomföras till en väsentligt lägre
kostnad än vad som tidigare beräknats. Både medfinansieringsdelen och räntan på
förskotteringen kommer att bli lägre än vad som tidigare avsatts. Korrigeringen görs i
Bokslut 2014. I resultatet ingår också externt investeringsbidrag på 15,0 miljoner
kronor för konstnärlig utsmyckning.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +104,1 miljoner kronor får anses som
godtagbar med hänsyn till ambitionen att i en uppgång från ett svårt konjunkturläge
värna verksamheterna och samtidigt uppfylla våra finansiella mål.
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För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen
avviker positivt mot budget med knappt 20 miljoner kronor, främst hänförligt till
Borås Energi och Miljö AB (+8 miljoner kronor jämfört med budget), Borås
Lokaltrafik AB (+7,9 miljoner kronor) och AB Bostäder (+3,3 miljoner kronor).
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, där Borås Stads åtagande är 50 %, är de
enda som har en negativ budgetavvikelse (-0,3 miljoner kronor).
Kommunstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att budgetföljsamheten i bolagen
är god. En god budgetföljsamhet är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen, och av vikt för att Kommunfullmäktiges
uppsatta avkastningskrav och finansiella mål ska nås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari – april 2014 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:
Framställningen från Stadsdelsnämnd Väster om utökning av kommunbidrag avslås.
§ 294
2013/KS0755 007
Intern kontrollplan 2014 samt redovisning av intern kontroll 2013
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
uppföljningar av intern kontroll år 2013 samt planer för intern kontroll 2014
inkommit till Kommunstyrelsen.
Under 2013 inleddes ett arbete med att förbättra rutinerna kring intern kontroll i
Borås Stad.
En modul, i beslutsstödsystemet Stratsys, har tagits fram.
Reviderade regler för Intern kontroll antogs av Kommunfullmäktige i mars 2014. De
nya reglerna gäller från 2015 och omfattar även de kommunala bolagen.
Samtliga nämnder har lämnat både uppföljning av 2013 års plan samt plan för 2014
enligt tidplan.
Redan nu trots att det inte är obligatoriskt har flertalet, 70 %, av nämnderna valt att
arbeta med den interna kontrollen i Stratsys.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna. De
avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas och berörd
personal har informerats.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2013.
Att Intern kontrollplan 2014 godkänns under förutsättning att de nämnder vars
kontrollplaner inte innehåller följande kontrollmoment gör erforderlig komplettering
- att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs
- att inköp följer ramavtal
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i
riskanalysen för 2015, samt i de fall som är nödvändiga utifrån riskbedömningen också
kontrollera riskerna
§ 295
2014/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Konsument Borås, Miljöförvaltningen, har inkommit med förslag på ackordsuppgörelse. Borås Stad har en fordran på två privatpersoner avseende infriat
borgensåtagande på 171 515 kronor i samband med parets förlustförsäljning av
fastigheten Borås Bosnäs 3:4 1996. Ackordsuppgörelsen innebär att 34 304 kronor
avskrivs, och 137 211 kronor kommer att betalas in. Av detta betalas halva ursprungliga kapitalskulden, 85 757 kronor, in som ett engångsackord.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Ackordsuppgörelse enligt förslag från Konsument Borås godkänns. Fordringar på 34 304
kronor avskrivs.
§ 296
2014/KS0069 041
Budgetramar för år 2015
Resultatet för 2015 är budgeterat till 107 miljoner kronor. Denna resultatnivå utgår
från den av Fullmäktige antagna Budget 2014 med avdrag för tillfälliga kommunbidrag 2014 plus förändringar av Kommunbidragen hittills under året som skall
kvarstå 2015 eller genom andra beslut Utifrån denna kommunbidragsnivå räknas
ramarna upp med:
-Löner; 2,5%
-Övriga kostnader; 1,3%
Totalt innebär ramarna för 2015 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med
2,8 % jämfört med budgeten för 2014. När den slutliga budgeten tas i december
kommer ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att
läggas ut till nämnderna.
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Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400 miljoner kronor
årligen, vilket är en jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar”
kommer att prioriteras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Budgetramar för år 2015 fastställs enligt upprättat förslag.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Krister Maconi
(-).
§ 297
2014/KS0239 759
Projektansökan sociala investeringar 2014
Kommunfullmäktige beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar och har
avsatt 20 miljoner kronor i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga
negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen som kan få ta del av dessa medel
under 2014 är barn och unga.
Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, dvs. metoder och modeller som hjälper till
att beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån social,
ekologisk och ekonomisk dimension samt till olika perspektiv (t.ex. genus, ålder,
geografiska områden) för att nå långsiktighet och hållbarhet. Samverkan över gränser
är en nyckelfaktor.
De projekt som godkänns och godkänns med olika förbehåll, bör alla ingå i en
Utvärderingsverkstad. Där kan projekten från start tydliggöra sin projektansökan,
arbeta med syfte och mål, påbörja utvärderingsmetod redan från början, välja
analysmetoder och mätmetod, reflektera, möta forskare, etc.
Arbetsformen tillsammans med högskola/universitet bör ske i interaktiv form där
forskare och praktiker möts och samarbetar vertikalt för gemensam kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna en projektansökan:
Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden), 1,3
miljoner kronor (exkl högskola/universitet).
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Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare
förutsättningar för ett genomförbart projekt:
Inkludering och framtidstro för barn och unga (sju nämnder), 150 000 kronor.
Godkänna två projektansökningar att återkomma med en förtydligad ansökan
angående mål och mätbarhet:
Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga med funktionsnedsättning
(Fritids- och folkhälsonämnden).
Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar, broddar och cityvärdar
(Tekniska nämnden).
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till följande ändrade beslutsmening:
”Två projektansökningar behöver kompletteras med en förtydligad ansökan angående mål och mätbarhet innan de kan avgöras:”.
Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna en projektansökan:
Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner
kronor (exkl högskola/universitet).
Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare
förutsättningar för ett genomförbart projekt:
Inkludering och framtidstro för barn och unga (sju nämnder), 150 000 kronor.
Två projektansökningar behöver kompletteras med en förtydligad ansökan angående mål och
mätbarhet innan de kan avgöras:
Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga med funktionsnedsättning
(Fritids- och folkhälsonämnden).
Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar, broddar och cityvärdar
(Tekniska nämnden).
§ 298
2013/KS0732 862
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i
grundskolan
Falco Güldenpfennig (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 november
2013 lämnat en motion om kultursatsning i grundskolan.
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I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Ge Stadsdelsnämnd Norr i
uppdrag att utreda möjligheten att utöka och fördjupa kulturella aktiviteter i stadens
grundskolor.
Motionen har remitterats till följande: Samtliga stadsdelsnämnder, Kulturnämnden
och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga nämnder hänvisat till det pågående arbetet
med en kulturplan. I praktiken innebär detta att motionärens intentioner torde var
uppfyllda. Något ytterligare beslut om utredningsuppdrag behövs alltså inte.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande 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 Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), 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).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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.
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§ 299
2013/KS0545 370
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar:
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över
Borås Stad.
• Vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter
som tillhör Borås Stad, direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller bolag
eller dotterbolag, ska det där förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås
sättas solceller eller paneler. Platser som har 75 % eller mer av maximal solinstrålning
ska betraktas ha förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås.
Motionen har varit remitterad till 14 förvaltningar och bolag samt till ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen är positiv till att en solpotentialkarta upprättas. En kartläggning
som visar var förutsättningarna finns är viktig för att kunna investera i solkraft. Det
ligger i linje med kommunens miljöarbete och kan bidra till att driva på utvecklingen
av miljöarbetet ytterligare. Kommunstyrelsen bedömer det även som lämpligt att i
enlighet med motionärens förslag ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att
producera kartan.
Beträffande motionärens andra förslag delar Kommunstyrelsen intentionen att
investering i solenergi ska göras då förutsättningar finns. I enlighet med merparten av
remissvaren så bör dock bedömningen om förutsättningar finns avgöras av
respektive förvaltning eller bolag, där även andra hänsyn än god energiproduktion
inkluderas såsom kulturhistoriska och affärsmässiga skäl.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås
Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör
Borås Stad eller de majoritetsägda bolagen bör det, om förutsättningar finns,
uppsättas solceller eller solpaneler.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som
tillhör Borås Stad eller de majoritetsägda bolagen bör det, om ekonomiska och
kulturhistoriska förutsättningar finns, undersökas möjligheterna till att sätta
upp solceller eller solpaneler, se bilaga.
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Tom Andersson (MP) yrkar dels bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande beträffande
den andra beslutsmeningen och dels att den tredje beslutsmeningen skall lyda:
Vid nybyggnationer, takbyten eller storre takreparationer på fastigheter som tillhor
Borås Stad eller de majoritetsagda bolagen bor mojligheterna till att satta upp
solceller eller solpaneler undersökas. I undersökningen bör bland annat ekonomiska,
tekniska och kulturhistoriska forutsattningar studeras.
Morgan Hjalmarsson (MP) yrkar bifall till Tom Anderssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller storre takreparationer på fastigheter som tillhor Borås Stad eller
de majoritetsagda bolagen bor mojligheterna till att satta upp solceller eller solpaneler undersökas.
I undersökningen bör bland annat ekonomiska, tekniska och kulturhistoriska forutsattningar
studeras.
§ 300
2013/KS0474 512
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet
Falco Güldenpfennig (KD) har på Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni
2013 lämnat in rubricerad motion och föreslår att:
-Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie på den
berörda sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
-Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att
bekosta det själva.
-Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda
sträckan om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden och Stadsdelsnämnden Väster
som har verksamhet i det berörda området.
Teknisk förvaltningen har efter samråd med Trafikverket som är väghållare för rv
27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och
vidare handläggning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad
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Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Andersson förslag och dels till
Morgan Hjalmarssons yrkande 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 Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), 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).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
§ 301
2012/KS0773 331
Svar på motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta
Bergman (M); En grönare stad för framtida generationer
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M) har i motion
föreslagit att
-

Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera
ett träd för stadens ettåringar.

Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Ungdomsrådet som alla tillstyrker motionen.
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Tekniska nämnden som är verksamhetsägare är positiv till att göra Borås till en
grönare stad för människor i alla åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn
plantera träd är ett bra förslag. Träden kan planteras i en av våra parker och med
vanliga inhemska trädslag. Efter några år kan dessa träd bilda en mindre skog som
barnen kan återkomma till. Detta kan som nämns i motionen bli en symbol för
gemenskap och för vikten av ett grönare Borås. Om träden planteras i en park
utanför stadskärnan kan planteringen och ”barnens skog” bli en del i integrationsarbetet. Ett exempel på en sådan park är Ekarängen på Hulta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra motionens inriktning
och ambition att årligen plantera ett träd för stadens ettåringar.
§ 302
2014/KS0368 287
Projekteringsframställan för ombyggnad av Badhusgatan, Kastanjegården Borås Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört förstudie för ombyggnad av Badhusgatan.
Ombyggnationen ger 12 lägenheter om 2 rum och kök och ersätter boendet på
Tårpilsgatan där byggnaden är undermålig och standarden inte anpassad för
verksamhetens krav på enskilda insatser och säkerhetskrav. Totalkostnaden för
projektet är kalkylerad till 13 000 000 kronor och finns inte med i investeringsbudgeten 2014 – 2016.
Driftskostnaden för Sociala omsorgsnämnden påverkas inte.
Sociala omsorgsnämnden har den 19 maj 2014 tillstyrkt framställan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens framställan.
§ 303
2014/KS0466 045
Ansökan från AB Sandhultsbostäder om förhöjd limit i internbanken
AB Sandhultsbostäder har ansökt om en höjning av kreditlimiten med 5 miljoner
kronor till en total limit på 165 miljoner kronor.
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Det ökade limitbehovet har delvis uppstått till följd av ett fastighetsköp som gjordes
efter att budgeten för 2014 godkändes. På fastigheten ska nu rivningsarbete påbörjas.
I bolagets budget för 2014 godkändes en limithöjning med 10 miljoner kronor, och
en investeringsnivå för samma period på 20 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kreditlimiten för AB Sandhultsbostäder ökas med 5 000 000 kronor till
165 000 000 kronor.
§ 304
2014/KS0449 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2013 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2013 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 113 864 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2013 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 700 690 kronor.
Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans
donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål,
som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling samt Halla stugägarförening.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2013 års
förvaltning.
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§ 305
2014/KS0478 107
Beslut om stadsnätsverksamheten enligt affärsplan, Borås Elnät AB
Borås Elnät AB har vid styrelsemöte 2014-05-22 beslutat om Affärsplan Splitvision,
en affärsplan för bolagets stadsnätsverksamhet avseende perioden 2015-2020 innebärande omfattande investeringar i ett utbyggt stadsnät. Beslutet underställs därför
Kommunfullmäktige i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv.
Utgångspunkten i affärsplanen är regeringens mål att 90 % av alla hushåll och företag
i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. I affärsplanen
föreslår bolaget en utbyggnad av stadsnätet som skulle nå ovanstående mål.
Affärsplanen innebär en investering under perioden 2015-2020 på cirka 405 miljoner
kronor, innehållande 410 km grävning och anslutning av 17 800 hushåll. Borås
stadsnät står för en infrastruktur och ska vara ett öppet stadsnät, vilket gör nätet
tillgängligt för marknadens aktörer där olika tjänsteleverantörer kan använda nätet för
att nå ut med sina tjänster.
Utbyggnadsplanen är lagd utifrån det befintliga sammanbindande stadsnät som redan
når alla orter/områden och skulle se annorlunda ut om det befintliga nätets utgångspunkter inte vägdes in. Den ekonomiska bedömningen av utbyggnaden görs därför
samlat för hela affärsområdet och inte som en separerad investeringskalkyl.
Den kraftiga utbyggnadsplanen påverkar initialt resultatet negativt. Affärsområdet,
inklusive såväl befintligt nät som utbyggnad, förväntas redovisa årliga förluster 20152017 på 5-8 miljoner kronor. Från och med 2018 går affärsområdet med vinst och
när utbyggnaden förväntas klar 2020 är ackumulerat resultat för affärsområdet 20152020 positivt.
Bolagets ekonomiska kalkyl är gjord utifrån bedömda anslutningsgrader. Initialt
bedöms en anslutningsgrad på 40 % av hushållen, för att sedan årligen få fler som
ansluter sig fram till en anslutningsgrad på 95 % 6 år efter att ett område fått fiber. På
företagssidan görs bedömningen att existerande marknad växer kontinuerligt med 10
% årligen, samt att det i de utbyggda delarna årligen nyansluts 10 kunder på svartfiber och 20 kunder på kapacitet. Priser i kalkylen är bedömda marknadsmässiga
priser. I kalkylen räknas med en ränta på 5 % och en 20-årig avskrivningstakt på
infrastrukturen.
Borås Elnät har ett tydligt uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv att bygga ut
och utveckla stadsnätsinfrastrukturen. Affärsplanen ligger väl i linje med detta
uppdrag. Kommunstyrelsen delar uppfattningen från SKL att stadsnätet inte ska
säljas ut. Dels är det strategiskt viktigt att säkra kontrollen över denna infrastruktur.
Dessutom är det viktigt att säkerställa konkurrens i ett öppet nät, vilket kan försvåras
om en ensam privat aktör äger fibernätet.
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Kommunstyrelsen bedömer att de affärsmässiga riskerna finns i gjorda uppskattningar kring anslutningsgrad. Det är svårt att veta hur stor del som ansluter sig, och i
vilken takt. Bolaget har bland annat utgått från hur anslutningen har sett ut i andra
kommuner, och de jämförelser som finns att tillgå visar på att de första årens
bedömda anslutningsgrad är relativt försiktigt satt. Däremot råder en större osäkerhet
om anslutningen blir så stor som 95 % år 5-6. Dessutom påverkas anslutningsgraden
av i vilken utsträckning som andra aktörer kommer att verka på marknaden. Att
redan nu besluta om hela investeringsnivån skulle därför innebära en icke obetydlig
risk.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska behålla stadsnätet och att Borås Elnät ska
påbörja utbyggnaden. Men utvecklingen ska följas upp årligen i samband med
bolagets budget, och utbyggnadens omfattning och investeringsnivå ska bestämmas
för ett år i taget i samband med Kommunstyrelsens godkännande av bolagets budget.
En sådan stegvis beslutsprocess passar väl med affärsplanens etappindelning och ger
en nödvändig uppsikt över projektet samt en flexibilitet för bolag och ägare att vid
behov agera och förändra i utbyggnadsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB: s affärsplan SplitVision 2015-2020 godkänns, men Kommunstyrelsen
ska årligen i samband med godkännande av bolagets budget besluta om nästkommande års
investeringsnivå för stadsnätsutbyggnaden.
§ 306
2014/KS0489 376
Fjärrvärmeprissättning 2015
Borås Energi och Miljö AB har beslutat föreslå en höjning av fjärrvärmetaxan för
2015 med 2 %. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande till
prisjusteringen samt om mandat att framöver få besluta om fjärrvärmepriset utan
godkännande från ägaren.
Fjärrvärmepriset har länge legat lågt i Borås jämfört med andra kommuner. De
senaste åren har bolaget gjort förhållandevis stora prishöjningar, främst för att stärka
bolaget inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Detta har medfört att fjärrvärmepriset i Borås i den senaste ”Nils Holgersson-undersökningen” sjunkit till plats
145 på listan av billigaste kommuner i landet. Trots prishöjningarna ligger priset alltså
på en jämförelsevis rimlig nivå.
För att nå Kommunfullmäktiges avkastningskrav och stärka bolagets egna kapital
inför kommande stora investeringsbehov har de senaste årens taxeökningar ansetts
relevanta. På samma sätt får höjningen för 2015 anses vara relevant, och Kommunstyrelsen föreslås godkänna bolagets föreslagna prisjustering på 2 %. I budgetprocessen kommer fjärrvärmetaxan ytterligare analyseras och bedömas.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom godkännande
av bolagets budget. Fjärrvärmepriset är en viktig del av bolagets resultat och budget,
och bör även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen godkänner den av Borås Energi och Miljö AB föreslagna höjningen av
fjärrvärmetaxan med 2 % från och med den 1 januari 2015.
§ 307
2014/KS0378 045
Ansökan om checkkredit i internbanken från Waste Recovery AB
Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att Borås Energi och Miljö AB skulle
bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, för att renodla arbetet med den
internationella verksamheten kring spridandet av kunskap kring resursåtervinning
och hantering av avfall. Dotterbolaget ansöker nu om en limit i internbanken på 3
mnkr som en rörelsekredit för att kunna hantera sin verksamhet och sina projekt.
Normalt beslutar Kommunstyrelsen om ett bolags finansiering i samband med det
årliga godkännandet av bolagets budget. Då Boras Waste Recovery AB är nystartat
har dock inte någon budget eller finansiering för 2014 godkänts.
Kommunstyrelsen bedömer att Boras Waste Recovery AB behöver en rörelsekredit
för att kunna komma igång med sin verksamhet i enlighet med ägardirektiven, och
att nivån är skälig. Framöver ska bolagets finansiering godkännas i samband med
Kommunstyrelsens årliga godkännande av bolagets budget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Boras Waste Recovery AB ges en kreditlimit i internbanken på 3 000 000 kronor.
§ 308
2014/KS0500 610
Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för ”Riktlinjer för
skolledning”
Stadsdelsnämnden Norr, som ansvarar för kommungemensamma frågor för förskola
och skola, har den 25 maj 2014 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om utökning
av kommunbidrag för att finansiera den utökning av det administrativa stödet till
rektorerna som följer av att nämnden antagit ”Borås Stads riktlinjer för skolledning”.
I princip skall resurstilldelningen avgöras av Kommunfullmäktige i beslutet om
årsbudget.
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Men i vissa undantagsfall kan det vara försvarbart att göra ett avsteg från principen.
De nya riktlinjerna för skolledning är ett resultat av ett omfattande arbete att finna
former för att förbättra resultaten i grundskolan. Kommunstyrelsen bedömer att det
är viktigt att ge den ekonomiska förutsättningen för denna förändring av rektorsorganisationen för att nå syftet med att förbättra resultaten. Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige skall öka kommunbidragen för 2014 till stadsdelsnämnderna med 3 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen är medveten om att helårseffekten av förslaget är 6 miljoner
kronor. I fortsättningen kommer denna kostnad att få inrymmas inom ramen för de
totala kommunbidrag som tilldelas stadsdelsnämnderna. Det handlar alltså inte på
sikt om någon centralt beslutad särskild resurstilldelning till just ledningsorganisationen. Resurstilldelningen till olika delverksamheter är ett samspel mellan
nämnden och förvaltningen efter de regler som nämnden fastställer.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 000 kronor till Stadsdelsnämnden Norr,
1 185 000 kronor till Stadsdelsnämnden Väster och 1 075 000 kronor till Stadsdelsnämnden Öster.
§ 309
2014/KS0497 616
Utökade kostnader för studiehandledning – Centrum för flerspråkigt
lärande
Stadsdelsnämnden Norr har den 26 maj 2014 sänt en skrivelse till Kommunstyrelsen
om ett befarat underskott för verksamheten vid Centrum för flerspråkigt lärande.
Den grundläggande principen är att kommunens nämnder får ett totalanslag för alla
sina verksamheter genom Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag i årsbudgeten. Det är sedan respektive nämnd som fördelar sina tilldelade resurser till de
olika delverksamheterna. Kommunfullmäktige tar formellt inte specifikt ställning till
t.ex. resurstilldelningen till CFL:s verksamhet. Detta är en uppgift för stadsdelsnämnden.
Det är således inte ett förstahandsalternativ att under löpande år tillföra ytterligare
kommunbidrag bara för att en delverksamhet kostar mer än vad nämnden har avsatt i
sin budget. Kommunstyrelsens har vid dagens sammanträde föreslagit en resursförstärkning för skolledning och bedömer att det inte är lämpligt med ytterligare
ökningar av kommunbidragen.
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Skrivelsen från stadsdelsnämnden kan uppfattas som om nämnden ställer frågor till
Kommunstyrelsen om vilken omfattning verksamheten skall ha för t.ex. studiehandledningen. Därför vill Kommunstyrelsen framhålla det är inte en uppgift för styrelsen
att besluta om hur en nämnd utför sina speciallagsreglerade uppgifter. Dessa beslut
måste nämnden själv ta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen redovisar för stadsdelsnämnden principiella synpunkter på tilläggsanslag
under löpande år.
§ 310
2014/KS0491 710
Ändrade regler för vårdnadsbidrag
Stadsdelsnämnden Norr har till Kommunstyrelsen redovisat ett förslag om
förändringar av reglerna för vårdnadsbidrag. Då det är Kommunfullmäktige som
beslutar om dessa regler för nu Kommunstyrelsen förslaget till Kommunfullmäktige
för beslut.
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning om att reglerna bör ändras och
föreslår att Kommunfullmäktige skall ändra lydelsen av punkt 6 i i enlighet med
stadsdelsnämndens förslag.
Efter en dom i Förvaltningsrätten 2014-03-25 krävs att Borås Stad ändrar regelverket
vad gäller återbetalning av vårdnadsbidrag. Tidigare har regelverket inneburit att
vårdnadshavare blivit återbetalningsskyldig om bidragstiden understigit tre månader,
exempelvis på grund av flytt från kommunen. Enligt domen får en kommun endast
kräva ekonomisk ersättning från en kommuninvånare om förutsättningarna för detta
uttryckligen anges i lag. Det spelar inte någon roll om kommunen och kommuninvånaren genom ett regelverk ingått avtal om detta. Borås Stads regel om återbetalning om villkoren inte uppfylls under tre månader stöds inte av lagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med omedelbart ikraftträdande till :
Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader.
Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.”
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§ 311
2014/KS0162 611
Överklagan av Skolinspektionens beslut att godkänna Lärande i
Sverige AB
Kommunstyrelsen har den 7 april 2014 beslutat att avstyrka att Lärande i Sverige AB
får godkännande som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass och grundskola i Borås.
Skolinspektionen har den 28 maj Skolinspektionen godkänner, med stöd av 2 kap. 5
§ skollagen (2010:800), Lärande i Sverige AB (org.nr. 556571-5892) som huvudman
för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Erlaskolan i Borås i
Borås kommun.
Ett förslag till överklagande av Skolverkets beslut har nu utarbetats.
Kommunen yrkar att Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut att
godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås Stad.
Kommunen har i sitt yttrande hänvisat till att vi i Borås, precis som i riket i övrigt,
sett att en etablering av fristående skolor medför en större segregering.
Kommunen anförde i sitt yttrande till Skolinspektionen att i Borås visar sig detta
genom att det finns ett söktryck Från Bodaskolans och Fjärdingskolans upptagningsområde till framför allt de centralt belägna skolorna Engelbrektskolan och Bergdalskolan.
Vi kan nu se att Skolinspektionen refererar kommunens ståndpunkter i sitt beslut. Vi
ser också att Skolinspektionen inte har angivit några invändningar mot kommunens
beskrivning av effekter av Erlaskolans start. Av detta drar vi slutsatsen att kommunens beskrivning kan anses korrekt. Men vi saknar i Skolinspektionens motivering
till sitt ställningstagande att inte ta hänsyn till det som kommunen framfört.
Skolinspektionen konstaterar endast att kommunens invändningar ”inte är av den art
att ansökan skall avslås”. Kommunen framhöll i sitt yttrande sakförhållanden som
skulle leda till att det skulle bli påtagligt negativa följder på lång sikt för skolväsendet i
den del av kommunen som är närmast berörd av Erlaskolans etablering. Detta
förhållande är enligt 2 kap 5 § skollagen ett skäl för att avslå en ansökan om att starta
en fristående skola. Eftersom Skolinspektionen inte har visat att kommunens bedömning av de långsiktiga effekterna är felaktig hävdar vi att Skolinspektionen saknar
grund för sitt ställningstagande utifrån lydelsen i den angivna delen i skollagen. Skolinspektionens beslut skall alltså upphävas.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skolinspektionens beslut 2014-05-28 om godkännande av Lärande i Sverige AB som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås Stad överklagas till
Förvaltningsrätten i Stockholm.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Skolinspektionens beslut den 28 maj 2014 om godkännande av Lärande i
Sverige AB som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Borås Stad överklagas inte till Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande 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 Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Erika Storme Martinger (S), Per Carlsson (S), 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).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Skolinspektionens beslut 2014-05-28 om godkännande av Lärande i Sverige AB som
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Borås Stad överklagas till
Förvaltningsrätten i Stockholm.
§ 312
2013/KS0527 706
Justering internpriser 2014 för särskilt boenden inom äldreomsorgen
Internprissättningen behöver för 2014 justeras.
Vårdtyngden har i ett fåtal enskilda ärenden ökat kraftigt vilket gör nuvarande
prissättning inte täcker de produktionskostnader som dessa ärenden kräver. I
inlämnade månads- och tertialrapporter beskrivs detta av stadsdelsnämnderna.
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En uppskattning av de ökade kostnaderna är 3 000 000 kr/år vilket motsvarar 3 658
kronor per plats.
När det gäller prissättningen för Byttorpsklints produktionspris så finns det en
felaktighet i nuvarande beräkningar som har att göra med att den s.k. ”tomtidsersättningen” avdragits i beräkningarna två gånger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att fördela ersättningen för ökad vårdtygnd
Produktionspriset för Byttorpsklint höjs från och med den 1 juli 2014 till 477 000
kronor/år
Detta finansieras genom att betalpriset höjs från och med den 1 juli 2014 med 6 280
kronor/plats och år vilket ger ett nytt dygnspris på 1 601 kronor per plats.
§ 313
2014/KS0482 291
Förhyrning av lokaler för förskola i fastigheten Samariten 11,
f.d. Björkängsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 maj 2014 föreslagit Kommunfullmäktige att
kommunen skall förhyra lokaler för en förskola i de lokaler som tidigare inrymde
Björkängsgymnasiet. Avsikten är att skapa en förskola med sex avdelningar.
Mot bakgrund av behovet av ytterligare förskoleplatser i centrala staden tillstyrker
Kommunstyrelsen i princip förslaget.
När Kommunstyrelsen behandlar förslaget har Stadsdelsnämnden Norr ännu inte
tagit formell ställning till förslaget. Detta innebär att Kommunstyrelsens tillstyrkan av
förslaget endast gäller under förutsättning att även Stadsdelsnämnden Norr kommer
att tillstyrka.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11där
villkoren i huvudsak skall följa det som nämnden redovisat i sin framställning den 20 maj 2014.
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§ 314
2014/KS0398 403
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Miljörapport Tertial 1 2014, Kommunstyrelsen. (2014/KS0398 403)

§ 315
2013/KS0302 214
Lokalisering av ny förskola på Sjöbo
Stadskansliet har i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvatningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Norr, Borås Energi och Miljö samt Borås Elnät tagit fram en lämplig
lokalisering för förskola.
Fastigheten Pluggskivlingen 4 ligger norr om Sjöboskolan. I gällande detaljplan är det
garageändamål, men används bl.a. för bollplan och grönyta. I det angränsande
kvarteret Sommarleken är det Parkmark i gällande detaljplan. Kommunen äger båda
fastigheterna.
Kommunstyrelsen föreslår att dessa två ytor studeras i en ny detaljplan för att få en
bra helhet med lekytor och skolgård, men att förskolan förläggs inom kv.
Pluggskivlingen.
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, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.
§ 316
2014/KS0406 270
Bostadsbyggnadsprogram del 2, Handlingsplan 2014-2018
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram.
Programmet ska aktualiseras varje mandatperiod av fullmäktige. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för bostadsförsörjningen. Till
bostadsbyggnadsprogrammet finns en handlingsplan som ska revideras årligen av
Kommunstyrelsen. Ett förslag till handlingsplan för åren 2014 – 2018 är upprättat.
Handlingsplanen redovisar bedömd omfattning av bostadsbyggandet, var det
kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform. Bedömningen gäller de projekt
som förväntas påbörjas under de angivna åren 2014-2018. Det innevarande året,
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2014, har en högre säkerhet än de kommande årens prognoser eftersom de projekt
som redovisas är en bedömning. De projekt som påbörjades under 2013 eller tidigare
syns inte i denna handlingsplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna Handlingsplan för bostadsbyggande 2014–2018.
§ 317
2014/KS0066 216
Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Laggarebo 1:3
En ansökan om förhandsbesked har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för
rubricerad fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt ansökningen till Stadskansliet för
yttrande.
Kransmossen har höga samt mycket höga naturvärden. Området har höga friluftsoch rekreationsvärden, samt höga och mycket höga bevarandevärden. Området har
därför klass 1 i grönområdesplanen vilken är den högsta klassen som anses som
oersättlig och har ett mycket stort värde för hela kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ansökan avstyrks då fastigheten ligger inom grönområde klass 1.
§ 318
2014/KS0361 214
Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Centrum, Vulkanus 15
En ansökan om planbesked har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt ansökningen till Kommunstyrelsen för
yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Sökanden vill bygga två våningar med bostäder på befintliga byggnader på fastigheten
Vulkanus 15.
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En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och följer tankegångarna i
Borås Stads vision, Borås 2025. Förslaget innebär bostäder i en del av centrum som i
dagsläget har en begränsad del bostäder, vilket är positivt och ökar underlaget för
handel.
Hela kvarteret Vulkanus är i dag planlagt för industriändamål vilket inte överensstämmer med dess nuvarande användning, något som försvårar bygglovshandläggningen. Hela kvarteret Vulkanus bör därför tas med i detaljplanen.
Om det finns behov av att göra avsteg från Borås Stads parkeringsnorm ska
detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
Plankostnadsavtal som reglerar detaljplanens kostnader samt tillhörande utredningar
ska upprättas för fastigheten Vulkanus 15. Kostnader för resterande delar tas ut i
planavgifter i framtida bygglov.
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att upprätta detaljplan för kvarteret Vulkanus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 319
2010/KS0435 214
Uppdrag att utreda geohydrologi inom Viared Västra
Utbyggnaden av industriområdet Viared Västra pågår. Centralt i området finns en
mosse som omges av framtida industrimark. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag utreda den geohydrologiska situationen för att bedöma
eventuellt ytterligare utökning av industrimarken.
Ett förslag till skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 320
2013/KS0295 370
Yttrande över samrådsunderlag vindkraftsprojekt Hedared
Gamesa Energy Sweden AB har lämnat en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Hedared 2:7, 1:3, 1:4, 1:18, TöllsjöSlätthult 4:1, 1:32 samt Risa 1:11 i Borås Stad och Bollebygd kommun.
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Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss bl.a. till Borås Stad.
För att få god kunskap om ärendet har företaget Gamesas vindkraftplaner tidigt
kommunicerats intern. För ett drygt år sedan sändes det dåvarande kunskapsunderlaget på internremiss till Miljö & konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Fritid & folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden samt
Stadsdelsnämnd Väster. Svaren vid detta tidiga skede gav inte några indikationer på
negativa konsekvenser av påverkan på området.
Ärendet med det mer gedigna kunskapsunderlaget har nu sänts på ny intern remiss
till Miljö & konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att avvakta
med beslut till dess att begärda kompletteringar av ansökan inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka remissen.
Kommunstyrelsen kan inte varken tillstyrka eller avstyrka i dagsläge, men vill påtala
vikten av kompletterande handlingar i enlighet med Miljöförvaltningens skrivelse till
Länsstyrelsen, främst kompletterande fågelstudier samt konsekvensbeskrivning av
eventuella kumulativa effekter med planerad intilliggande vindkraftpark.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena Palmén (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S).
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen
beslutar: Skrivelse avges enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens svar till
Länsstyrelsen är att verken i Hedared ska avstyrkas, se bilaga.
Kommunalrådet Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Krister
Maconi (-) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande 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 Hjalmarssons yrkande".
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Per Carlsson (S), Kjell Classon (S), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S),
Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Krister Maconi (-), Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Krister
Maconi (-), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan
Hjalmarssons yrkande.
§ 321
2014/KS0184 302
Trafikstrategi 2035
Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel. Fler och fler behöver
förflytta sig på våra gator och vägar. Borås allt större roll som nav för Sjuhärad och i
en växande arbetsmarknadsregion ökar också konkurrensen om utrymmet.
Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbyggnadsprojekt, kommer att påverka både
stadens utveckling och vårt resande.
Trafikstrategin ger en inriktning och en målbild för vår trafikplanering. Strategin
handlar främst om hur trafiken ska förändras i centralorten, men också i kransorter
och utmed stråken för kollektivtrafik. Den omfattar gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik,
kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung trafik, och utryckningstrafik.
Trafikstrategin har samma tidshorisont som vår kommande översiktsplan, år 2035.
Vid den tidpunkten förväntas Götalandsbanan vara utbyggd mellan Göteborg och
Stockholm via Borås, Västlänken i drift och målbilden för tågtrafiken i Västra
Götaland genomförd. Dessa är avgörande för att trafikstrategin ska få full effekt på
vårt resande.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Förslag till Trafikstrategi 2035 sänds på remiss.
Tom Andersson (MP) yrkar dessutom dels att Kommunstyrelsens presidium får i
uppdrag att slutligt utforma sändlistan för remiss och dels att remisstiden sätts till
den 1 november 2014.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till Tom Anderssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Förslag till Trafikstrategi 2035 sänds på remiss.
Remisstiden sätts till den 1 november 2014.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att slutligt utforma sändlistan.
§ 322
2014/KS0363 265
Yttrande över förslag till nytt beslut för naturreservatet Tranhult
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till nytt beslut med nya föreskrifter och
reviderad skötselplan för naturreservatet Tranhult.
Kommunstyrelsen lämnas nu tillfälle att yttra sig över förslaget.
Miljö- och Konsumentnämnden samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig
positivt över remissen. Marken som ingår i reservatet är privatägd och ligger inte i
anslutning till planlagt område eller område som planerar att detaljplaneläggas.
Ett förslag till yttrande till länsstyrelsen har utarbetats.
För att alla ska ges möjlighet att uppleva naturreservatets värden är tillgängligheten
en viktig fråga. Kommunstyrelsen ser positivt på de förändringar som föreslås i
föreskrifter och skötsel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 323
2014/KS0323 400
Förslag på nya etappmål i det nationella miljömålssystemet
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till nya etappmål i det
nationella miljömålssystemet. Naturvårdsverket redovisade uppdraget med rapporten
"Nya etappmål" den 16 december 2013. Rapporten består av 11 delredovisningar.
För varje förslag till etappmål finns en redovisning av åtgärder, styrmedel och
uppföljning samt en samhällsekonomisk analys.
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Rapporten innehåller förslag till etappmål för:
• ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall
• minskat matavfall
• textil och textilavfall
• efterbehandling av förorenade områden
• minskad exponering för kadmium via livsmedel
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
Ärendet är skickat på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, Borås Energi och
Miljö AB, Stadsdelsnämnderna Norr, Öster samt Väster. Samtliga remissinstanser
ställer sig positiva till de nya etappmålen utom Stadsdelsnämnden Öster som avstår
från yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 324
2014/KS0470 106
Kommunens medverkan i projektet: Det urbana stationssamhället
Borås Stad har blivit inbjudna att delta i projektet Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande, som Göteborgsregionens kommunalförbund
genomför under 2014-2016 tillsammans med Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Mistra Urban Futures, Boverket samt i dagsläget nio
kommuner i Västsverige. Inom projektet kommer olika delprojekt att initieras och
aktiviteter såsom seminarier, workshops och projektmöten att genomföras.
Borås Stad kommer att medverka i projektet som en del i ett kunskapsutbyte med
möjlighet att längre fram utöka medverkan och då utforma ett delprojekt. Borås Stad
bidrar med en medfinansiering 2014-2016 för de kostnader som GR:s processledning
medför. Borås Stads medfinansiering 2014 uppgår till 5 000 kronor. Borås Stad
bidrar även med arbetstid samt lokal projektledare/ansvarig kontaktperson som
samordnar kommunens medverkan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Att delta i projektet Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande.
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§ 325
2010/KS0705 532
Godkännande av medfinansieringsavtal angående utredning av
Göteborg–Borås, sträckorna Almedal–Mölnlycke och BollebygdBorås
Kommunstyrelsen godkände i december 2012 ett genomförande- och finansieringsavtal för en utredning av sträckningsalternativ för Götalandsbanan från Bollebygd
och förbi Viaredsområdet i Borås. Totalt avsattes 10 miljoner kronor i bokslut för att
finansiera utredningen.
Regeringen har därefter i den Nationella planen för 2014-2025 avsatt medel för en
fördjupad utredning under åren 2014–2016. Den totala kostnaden för utredningen
bedöms till 80 miljoner kronor. Kommunen har i upprättat förslag till avtal åtagit sig
att medfinansiera med tidigare avsatta 10 miljoner kronor. Bollebygds kommun har
därefter åtagit sig att medfinansiera med 1 miljoner kronor. Borås Stads kostnader
beräknas därmed uppgå till 9 miljoner kronor.
Bedömningen är att kommunen härigenom erhåller ett bättre utredningsresultat.
Detta avtalsförslag ersätter det av Kommunstyrelsen i december 2012 godkända
avtalet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna föreslaget medfinansieringsavtal med Trafikverket.
§ 326
2010/KS0705 532
Yttrande remiss om tillköp för färdbevis
Västtrafik har det senaste året fått förfrågningar från flera olika kommuner om tillköp
kopplade till skolkort, fritidskort, seniorkort samt olika varianter av gratis trafik. De
flesta önskemålen är unika genom att varje kommun önskar sin egen lösning.
Kollektivtrafiknämnden beslutade den 31 januari att ge kollektivtrafiksekretariatet i
uppdrag att tillsammans med Västtrafik utreda hur erbjudandet om tillköp kopplat till
priser och färdbevis skulle kunna göras enklare, tydligare och mera enhetligt.
Vid kollektivtrafiknämndens möte den 24 april redovisades förslag till enklare
hantering av tillköp kopplat till skolkort, fritidskort, seniorkort samt fria resor.
Borås Stad har fått förslaget för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
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Det är bra att Västtrafik förtydligar utbudet och möjligheterna för kommunerna att
göra tillköp för vissa typer av färdbevis. Borås Stad har inga invändningar mot
remissförslaget i stort utan endast mindre synpunkter. Det är däremot svårt att
överblicka om förslaget kan innebära några begränsningar för kommunens önskemål
om tillköp när den nya pris- och sortimentstrategin ännu inte är klar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.

§ 327
2013/KS0765 265
Förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön
Kommunstyrelsen ansökte den 26 mars 2012 om statsbidrag för reservatsutredningen till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra
Götaland beviljade projektet totalt 580 000 kronor i bidrag för iståndsättning av
reservatet. Tekniska nämnden kommer i budget för 2015 att äska 300 000 kronor i
driftsbidrag. Begäran om 50% i markåtkomstersättning kommer att sändas till Naturvårdsverket.
Storsjön och omgivningarna runt omkring är ett mycket välutnyttjat rekreationsområde. Inga bostäder finns i anslutning till sjön. Reservatsområdet har mycket högt
naturvärde. Storsjön (142 ha) och har många öar, vikar och uddar. Den är extra
värdefull på grund av sitt fågelliv. Lillåns bäckravin är mycket djup och svårframkomlig och skogen har inte brukats i modern tid. I ravinens fuktiga djup trivs
många sällsynta mossor, svampar och lavar. I Bålån finns ett bestånd av flodpärlmusslor med föryngring samt den sällsynta ormbunken safsa. I omgivningarna finns
en hög andel gammal barrskog med naturskogskaraktär.
Arbetet med naturreservatet leds av ett skötselråd. Detta består av Tekniska
förvaltningens skogsavdelning och parkavdelning, Miljöförvaltningens kommunbiolog och Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning. Skötselrådet beviljar ev
dispenser och fastställer årligen en plan för skötseln. Till gruppen kan externa
organisationer adjungeras. Som exempel kan nämnas Borås Naturskyddsförening och
Skogsstyrelsen.
Utifrån förutsättningarna i planen förvaltar Tekniska nämnden genom sin
skogsavdelning naturreservatet. Nämnden framlägger varje år en budget för
verksamheten.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-06-16

43 (43)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas som naturreservat med stöd av 7 kap.
4 § miljöbalken (1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.
Fastställa upprättad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan begränsning i tiden.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5,
6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd
(1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.
Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar Kommunstyrelsens
ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar!
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar
ordföranden en skön och avkopplande sommar.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kjell Classon (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 juli 2014

Göran Björklund

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
014-06-16, § 283

KU 5

ALT
TERNATIV
VT BESLUT
TSFÖRSLAG
G

Svar på motio
on av Ke
erstin He
ermansso
on (C) oc
ch Ceciliia
Ande
ersson (C
C); Ökad
d trygghe
et och kv
valitet ino
om äldre
eomso
orgen!
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta:
Bifalla motionen
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

För Cen
nterpartiet

mokraterna
För Kristdem

n Hermanssonn
Kerstin

Falco Güldeenpfennig

KU 5

Kommunfullm
K
mäktige

on av Ke
erstin He
ermansso
on (C) oc
ch Ceciliia
Svar på motio
ersson (C
C); Ökad
d trygghe
et och kv
valitet ino
om äldre
eAnde
omso
orgen!
Kerstin
n Hermanss on (C) och Cecilia Andersson (C) hhar vid Kom
mmunfullmäkktiges samm
manträde den
n 22 augusti 2013 lämnaat in rubricerrad motion.
I motio
onen yrkas
-att inrrätta ett antaal utbildninggstjänster förr sjukskötersskor
-att utrreda behoveet av att speccialistkompeetens hos unndersköterskkor inom
äldrevåården samt aatt ta fram förslag
fö
till ko
ompetenshööjande åtgärd
der.
Motion
nen har skicckats på remiss till Stadsdelsnämndeerna, Komm
munala
Funktionshinderråådet och Cen
ntrala pensio
onärsrådet. R
Remissvaren
n i sin helhet
bifogass ärendet.
Stadsdelsnämndenn Öster, Cen
ntrala pensio
onärsrådet occh Kommun
nala
funktio
onshinderråddet tillstyrkeer motionen.
Stadsdelsnämndenn Norr tillstyyrker remissen ökad tryggghet och kvvalitet inom
äldreom
msorgen i deelen att utreeda kompeteensbehovet. Nämnden avstyrker
a
remisseen i delen attt inrätta utb
bildningstjän
nster för sjukksköterskor..
Stadsdelsnämndenn Väster avsttyrker motio
onen.
Reservvation
Kerstin
n Hermanss on (C), Gun
nvie Peeker (M), Joakim
m Malmberg (FP), Pär
Sundbaaum (KD) ooch Birgitta Bergman (M
M) reserverarr sig till förm
mån för egett
förslagg till beslut.
Borås Stad
S ska uppplevas som en
e attraktiv arbetsgivaree som erbjud
der sina
anställd
da goda villkkor. Det kom
mmunala an
nsvaret för hhälso- och sju
ukvård har
förändrats med enn tydlig förskkjutning av vårdinsatser
v
från sjukvården till den
n
kommu
unala hälso-- och sjukvården. Det medför
m
ett föörändrat beh
hov av
kompeetenser för dde yrkesgrup
pper som arb
betar inom dden kommunala
verksam
mheten. En kompetensutvecklingsp
plan upprätttas redan idaag för varje

medarb
betare dock finns behovv av att göraa en kompettensanalys och
kompeetensplan påå Borås Stadsnivå. Att haa en övergriipande plan för
kompeetensnivå occh kompeten
nsutvecklingg är ett sätt aatt marknadssföra sig som
m
en attraaktiv arbetsggivare, tillgo
odose framtiida behov, ddet stärker medarbetarna
m
a
att ha rätt
r kompeteens för uppd
draget, och ökar kvalitetten i verksam
mheten.
Genom
m att införa uutbildningsttjänster för sjukskötersskor inom kommunen
k
s
så
höjer vi
v inte bara kkompetensen
n bland våraa anställda, uutan höjer ävven kvaliteteen
i vårdeen för de älddre samtidigtt som Borås Stad stärkerr sitt varumärke som
arbetsggivare. Det äär idag svårtt att rekrytera sjuksköterrskor men ävven utbildadd
omvård
dnadspersonnal.
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta
Bifalla motionen
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-16, § 296 Budgetramar för år 2015
2014-06-10

Budget 2015 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN modellen
Summa
Finansiering
Summa

K-bidrag 2014

Korr 2014

Uppräkning

Ram 2015

11 000
4 300

500
100

60 850
97 950
4 800
5 500

1 300
2 500
0
100

11 500
4 400
0
62 150
100 450
1 000
5 600

-3 800

0
30 100
143 200
37 100
0
33 400

0
450
1 500

2 600
500
0
750

0
30 550
0
147 300
37 600
0
34 150
146 250
60 000
20 350
141 250
464 100
218 300
666 900

142 750
58 100
19 900
147 600
458 700
214 400
648 400

-9 350

4 200

3 500
1 900
450
3 000
5 400
3 900
14 300

57 150
893 400

-4 579
-630

1 200
0

53 800

25 250
1 101 150

1 600
-530

600
0

27 450

39 350
971 100
2 965 650

4 579
-440
-1 600

1 000
0
100 950

44 900

5 205 450
-253 179
4 952 271

-7 450

145 000
145 000

3 065 000
5 343 000
-248 041
5 094 959

Ökning nämnder mot K-bidrag 2014 inkl centralt avsatt

3,6%

Ökning nämnder mot K-bidrag 2014

2,8%

EKONOMISTYRNING

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
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Svar på motio
on av Fa
alco Güld
denpfenn
nig (KD);;
Kultu
ursatsnin
ng i grun
ndskolan
n
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta:
Motioneen bifalls.
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

För Cen
nterpartiet

mokraterna
För Kristdem

Kerstin
n Hermanssonn

Falco Güldeenpfennig

Kommunfullm
K
mäktige

on av Fa
alco Güld
denpfenn
nig (KD);;
Svar på motio
ursatsnin
ng i grun
ndskolan
n
Kultu
Falco Güldenpfen
G
nnig har till Kommunful
K
llmäktiges saammanträdee 20 novemb
ber
2013 läämnat en mootion om kuultursatsningg i grundskoolan.
Motion
nen har rem
mitterats till följande:
f
Sam
mtliga stadsddelsnämnderr,
Kulturnämnden occh Ungdom
msrådet.
Ungdo
omsrådet harr tillstyrkt motionen.
m
Samtliga nämnnder har hän
nvisat till attt
det nu pågår ett arrbete med en
n kulturplan för kommuunens grund
dskolor, men
n
formullerar sitt ställlningstagande till motio
onen på olika
ka sätt. Kultu
urnämnden
tillstyrkker. Stadsdellsnämndern
na Norr och Väster avstyyrker medan
n Stadsdelsnämnd
den Öster tilllstyrker mottionens inneehåll men finnner inte någon anledniing
att ytteerligare utredda möjlighetterna att utöka de kulturrella aktiviteeterna.
Komm
munstyrelsenn konstaterarr att samtligaa nämnder hhänvisat till det pågåendde
arbetett med en kullturplan. Mo
otionen bör dock bifallaas för att ytteerligare
poängttera vikten aav att elever i större utstträckning böör ges möjliggheten att
besökaa exempelviss teatrar, dan
ns- och operraföreställninngar, museu
um med merra.
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta
Motioneen bifalls.
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
014-06-16, § 299

E9

ALT
TERNATIV
VT BESLUT
TSFÖRSLAG
G

Svar på motio
on av Th
homas Wingren
W
((MP); Me
er solkrafft
till Borås
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta:
Motionen anses besvvarad.
Kommuunstyrelsen upppdras att prroducera en soolpotentialkarrta över Boråås Stad.
Vid nyybyggnationer,
r, takbyten elller större takreparationer ppå fastigheter som tillhör
Borås Stad
S eller de m
majoritetsägdda bolagen böör det, om ekoonomiska ochh kulturhistorisska förutsättnningar finns, undersökas möjligheterna
m
a till att sättaa upp solcellerr
eller solp
lpaneler.
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

nterpartiet
För Cen

mokraterna
För Kristdem

Kerstin
n Hermanssonn

Falco Güldeenpfennig

ALTERNAT
A
TIV SKRIVE
ELSE

Kommunfullm
K
mäktige

on av Th
homas Wingren
W
((MP); Me
er solkrafft
Svar på motio
till Borås
Thomaas Wingren (MP) har vid
d Kommunfullmäktigess sammanträäde den 22
augustii 2013 inläm
mnat rubricerrad motion.
I motio
onen föreslåås att:
• Uppdra åt Samhällsbygggnadsförvaaltningen attt producera en solpotentialkaarta över Bo
orås Stad.
• Vid samtligga nybyggnaationer, takb
byten eller sttörre takrepaarationer på
fastigheterr som tillhör Borås Stad,, direkt ellerr genom någgon av dess
förvaltninggar eller bolaag eller dotteerbolag, skaa det där föru
utsättningarr
för att godd energiprod
duktion kan uppnås
u
sättaas solceller eller
e panelerr.
Platser som
m har 75 % eller mer av
v maximal soolinstrålningg ska betrakttas
ha förutsätttningar för att god enerrgiproduktioon kan uppn
nås.
Motion
nen har varitt remitterad
d till 14 förvaaltningar ochh bolag sam
mt till
ungdom
msrådet ochh 7 remissvaar har inkom
mmit, i enlighhet med rem
missammanställnin
ngen.
Komm
munstyrelsenn anser att ettt tvingande regelverk föör uppsättan
ndet av
solcelleer eller solpaaneler ska un
ndvikas. Däremot är Koommunstyreelsen positivvt
inställd
d till möjlighheterna att utnyttja solen
n som energgikälla, och tiill att
inform
mera boråsarnna om vilka möjligheterr solen erbjuuder i form av
a solceller
och solpaneler.
Komm
munstyrelsenn är positiv till
t att förutsättningarna för att uppssätta solcelleer
eller so
olpaneler unndersöks i frååga om nybyyggnation, taakbyten eller liknande.
Det förutsätter do ck att stor hänsyn
h
tas tilll eventuellaa kulturhisto
oriska värden
n.
En ann
nan grundlägggande föruutsättning är att det går aatt påvisa po
ositiva
ekonom
miska konseekvenser av investeringeen, det vill sääga ekonom
misk hållbarh
het.

Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta:
Motionen anses besvvarad.
Kommuunstyrelsen upppdras att prroducera en soolpotentialkarrta över Boråås Stad.
Vid nyybyggnationer,
r, takbyten elller större takreparationer ppå fastigheter som tillhör
Borås Stad
S eller de m
majoritetsägdda bolagen böör det, om ekoonomiska ochh kulturhistorisska förutsättnningar finns, undersökas möjligheterna
m
a till att sättaa upp solcellerr
eller solp
lpaneler.
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
014-06-16, § 300
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Svar på motio
on av Fa
alco Güld
denpfenn
nig (KD)::
Viltsttängsel fför ökad trafiksäkerhet
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta:
Motioneen förklaras bbifallen
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

För Cen
nterpartiet

mokraterna
För Kristdem

Kerstin
n Hermanssonn

Falco Güldeenpfennig

ALTERNAT
A
TIV SKRIVE
ELSE

Kommunfullm
K
mäktige

on av Fa
alco Güld
denpfenn
nig (KD)::
Svar på motio
Viltsttängsel fför ökad trafiksäkerhet
Falco Güldenpfen
G
nnig (KD) haar på Komm
munfullmäktitiges sammanträde den 19
1
juni 20013 lämnat inn rubricerad
d motion och
h föreslår attt:
-Borås Stad uppmaanar Trafikvverket att genomföra enn åtgärdsvalssstudie på deen
berörd
da sträckan fför att säkerrställa att de kända viltsttråken får viiltstängsel.
-Borås Stad finans ierar åtgärdssvalsstudien
n om Trafikvverket ej harr möjlighet att
a
bekosta det självaa.
-Borås Stad finans ierar ett viltstängsel och
h dess uppräättande längs med den
berörd
da sträckan oom Trafikveerket ej har möjlighet
m
att
tt bekosta deet själva.
Motion
nen har varitt remitterad
d till Teknisk
ka nämnden och Stadsdeelsnämnden
n
Väster som har verrksamhet i det
d berörda området.
SDN Väster
V
avstyrrker motion
nen. Nämndeen menar attt det är vikttigt att sträckkor
med viiltstråk utrusstas med vilttstängsel förr att öka säkkerheten och
h minska
olyckor men det ärr Trafikverkket som är vääghållare ochh har ansvarr för den
aktuella vägsträckaan. Det är en
n tydlig grän
ns över vad ssom är stateens och vad
som ärr kommunenns ansvar.
Tekniska nämndenn beslutar attt översändaa ärendet till Trafikverkeet.
Teknisk förvaltninngen har efteer samråd med
m Trafikveerket som är väghållare för
f
rv 27/441 överenskkommit att översända
ö
ärrendet till veerket för eveentuell utreddning occh vidare haandläggning..

Då Tekkniska nämnnden initieraat ett arbete i samverkann med Trafikkverket för
viltstän
ngsel på beröörd sträcka ska motioneen bifallas. U
Under den vidare
v
handläggningen occh kontakten
n med Trafikverket i äreendet komm
mer motioneens
intentio
oner om attt Borås Stad kan stå för viss finansieering att vara kommuneens
förhan
ndlingsbud tiill verket.
Komm
munstyrelsenn föreslår Ko
ommunfullm
mäktige besluuta
Motioneen förklaras bbifallen
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
014-06-16, § 311

E 22

ALTE
ERNATIVT
T BESLUTSF
FÖRSLAG

Överrklagan a
av Skolin
nspektion
nens bes
slut att godkänna
g
a
Läran
nde i Sve
erige AB
B
Komm
munstyrelsenn föreslås besluta:
Skolinsp
spektionens besslut 2014-055-28 om godkäännande av Lä
Lärande i Sveriige AB som
huvudm
man för förskolleklass, grunddskola och fritiidshem i Borås
ås Stad överklaagas inte till
Förvaltnningsrätten i SStockholm
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

För Cen
nterpartiet

mokraterna
För Kristdem

n Hermanssonn
Kerstin

Falco Güldeenpfennig

ALTERNAT
A
TIV SKRIVE
ELSE

Överrklagan a
av Skolin
nspektion
nens bes
slut att godkänna
g
a
Läran
nde i Sve
erige AB
B
Komm
munstyrelsenn anser inte att
a det finns skäl att öveerklaga Skoliinspektionen
ns
beslut av den 28 m
maj 2014 att tillåta Läran
nde i Sverigee AB som hu
uvudman fö
ör
förskolleklass, grunndskola och fritidshem i Borås Stadd.
Skolinsspektionens beslut liggeer helt i linje med skollaggens 2 kap 5 §. Lärandee i
Sverigee AB har beddömts ha dee förutsättniingar som laagen kräver, och inverkaar
inte pååtagligt negattivt för det allmänna
a
sko
olväsendet i Borås Stad. Vidare bedömer Skolinspekttionen att deet finns elev
vunderlag föör etableringen. Det sakn
nas
sammaanfattningsvvis skäl att övverklaga besslutet.
Komm
munstyrelsenn föreslås besluta:
Skolinsp
spektionens besslut 2014-055-28 om godkäännande av Lä
Lärande i Sveriige AB som
huvudm
man för förskolleklass, grunddskola och fritiidshem i Borås
ås Stad överklaagas inte till
Förvaltnningsrätten i SStockholm
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

Bilaga till Kommuunstyrelsens protokoll 20
014-06-16, § 320
SP 7

ALTE
ERNATIVT
T BESLUTSF
FÖRSLAG

Yttra
ande öve r samråd
dsunderllag vindk
kraftspro
ojekt
Heda
ared
Komm
munstyrelsenn föreslås besluta:
Skrivellse avges enliggt upprättat förslag.
f
Kommuunstyrelsens svaar till Länsstyyrelsen är att verken
v
i Hedaared ska avstyyrkas
För Mo
oderata Samliingspartiet

För Folkparrtiet liberalern
na

Annettee Carlson

Morgan Hjaalmarsson

För Kriistdemokrateerna
G
ig
Falco Güldenpfenni

ALTE
ERNATIV SKRIVELS
S
E

nde över s
samrådsunderlag viindkraftsp
projekt i Hedared
Yttran
(Länssstyrelsens d
diarienumm
mer 551-425
517 -2013)
Miljö- och konsum
mentnämndeen har beslutat att föresllå Kommun
nstyrelsen attt
avvaktaa med besluut till dess att begärda ko
ompletteringgar av ansökkan inkomm
mit.
Samhällsbyggnadsnnämnden beeslutar att av
vstyrka remiissen. Nämn
nden fokuserrar
sitt yttrrande kring hur verken kommer attt upplevas viisuellt genom
m sin påverkkan
på land
dskapsbildenn. Samhällsb
byggnadsnäm
mnden anserr att utredningen har taggit
hänsyn
n till de synppunkter som
m nämnden tiidigare fram
mfört inför val
v av fotopunkteer och redovvisning av landskapsbild
d. De framtaagna fotomo
ontagen visarr
att verkken framförr allt kommeer att vara syynliga från hhögt belägnaa utsiktspunkteer och öppnaa landskapsrrum, dock bedöms
b
inte verken skad
da landskapeets
värden
n på dessa pllatser.
Samhällsbyggnadsnnämnden an
nser att folko
opinionen innte får tillräcckligt stort
utrymm
me i beslutsuunderlaget samt att de framtagna
f
footomontagen
n inte visas ur
u
en rättvvisande vinkkel eller är taagna under olika
o
årstideer. Det finnss ingen antaggen
vindkraaftsplan ochh nämnden anser
a
att ingga beslut om
m vindkraftsp
parker bör
göras innan en såddan är besluttad.
Komm
munstyrelsenn anser att veerken i Hedaared ska avsstyrkas. Så läänge det intee
finns en
e av Komm
munfullmäktiige antagen vindbrukspllan alternatiivt tematisktt
tillägg till ÖP kan K
Kommunstyyrelsen inte tillstyrka någ
ågra verk öveer huvud tagget,
varför verken ska aavstyrkas. Kommunstyr
K
relsen är ockkså av uppfaattningen attt
de sociiala konsekvvenserna av verken kan bli alltför sto
tora samt attt naturvården
inte är tillräckligt pprioriterad i sammanhan
nget.
Sammaanfattningsvvis: Kommuunstyrelsen avstyrker
a
vinndkraftverkeen i Hedaredd,
vilket utgör
u
Borås Stads svar till
t Länsstyreelsen i enlighhet med Milljöbalken 16
kap 4 §.
§
Komm
munstyrelsenn föreslås besluta:
Skrivellse avges enliggt upprättat förslag.
f
Kommuunstyrelsens ochh Borås Stadss svar till Lännsstyrelsen är aatt verken i Hedared
H
ska
avstyrkaas
KOMM
MUNSTYR
RELSEN

