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Tid och plats
Kl 09.30–09.53, 10.15–10.23
Den 17 oktober den rödgröna gruppen kl 08.00–11.50, 13.00–17.00
Alliansen kl 08.30-12.00, 13.00-18.00
Sverigedemokraterna kl 09.30-12.10, 13.10-17.00
Den 18 oktober den rödgröna gruppen kl 08.30-12.00, 13.00-17.00
Alliansen kl 09.00-11.45, 13.00-16.00
Sverigedemokraterna kl 08.00-11.30, 12.30-17.00
Omfattning
§ 489-515
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)

ordförande
ej närvarande 2016-10-18
förste vice ordförande
andre vice ordförande
ej närvarande 2016-10-18
2016-10-17, kl 09.30-11.50, 13.00-17.00
ej närvarande 2016-10-18

Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)
Ersättare
Lars-Åke Johansson (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

2016-10-18, kl 08.55-12.00, 13.00-17.00

2016-10-18, kl 09.00-11.45
ej närvarande 2016-10-18
ej närvarande 2016-10-18
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Övriga
Svante Stomberg
Magnus Widén
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Charlotta Tornvall
Johannes Olsson
Roger Cardell
Martin Jakobsson
Dan Persson
Oliwer Åstrand
Christina Anemo
Erik Bergman
Jonas Berg
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Göran Björklund
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kommunchef
ekonomichef
kommunikationschef
samhällsplaneringschef
strategisk samhällsplanerare
mark- och exploateringsingenjör
budgetchef
finanschef
controller
controller
controller
blocksekreterare
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.
§ 489
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Malin
Carlsson (S) som ersättare.
§ 490
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 09.53–10.15 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 491
2016/KS0665 020 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Skrivelse om Fjärdingskolan. (2016/KS0665 020)

b)

Blocksekreterarservice åt SD Borås. (2016/KS0608 104)
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c)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2016. (2016/KS0268 101)

d)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016. (2016/KS0216 106)

§ 492
2016/KS0054 164
Delegationsbeslut; Yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 4 oktober 2016
(ärendenummer 15-19/2016).
§ 493
2016/KS0073 102
Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Josefina Klemets (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
Doris Wergård (KD) väljs till ersättare i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
t.o.m. den 31december 2018.
§ 494
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 30 juni 2016
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 495
2016/KS0618 012
Program för föräldraskapsstöd
Borås Stads program för föräldrastöd fastställdes av Kommunfullmäktige 2013 och
ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar
Fritids- och folkhälsonämnden. Förslaget till det reviderade programmet har skickats
berörda aktörer (se remissammanställning) och inkomna synpunkter har beaktats.
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads program för föräldraskapsstöd fastställs att gälla från och med 2017 till om
med 2020.
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§ 496
2016/KS0619 760
Drogpolitiska program
Borås Stads Drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016.
Förrevidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdelsnämnderna, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden
dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas
synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program.
Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stads Drogpolitiska program fastställs att
gälla till och med 2020.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera Borås Stads Drogpolitiska program i enlighet med bilagd skrivelse, se
bilaga.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Återremittera Borås Stads Drogpolitiska program i enlighet med bilagd skrivelse.
§ 497
2010/KS0545 311
Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av
anslutningar från väg 1771 samt väg 1800 till Rv 42 i Sparsör
Hösten 2015 tecknade Borås Stad och Trafikverket ett avtal om att genomföra en
trafikanalys avseende kapaciteten i befintlig korsning mellan Paradisvägen (väg 1800)
och Rv42. Efter genomförd trafikanalys har Trafikverket tagit fram följande förslag
till åtgärder:
1. Ombyggnation av korsningen Paradisvägen/RV42, inkl. en busshållplats
2. Ombyggnation av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen
3. Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Paradisvägen mellan Rv42 och
Vinkelvägen, inkl. gångpassager
Kostnaden för att genomföra åtgärderna har Trafikverket beräknat till 12,1 miljoner
kronor. Trafikverket ska enligt avtalsförslaget svara för 3 miljoner kronor och Borås
Stad för resterande del, ca 9,1 miljoner kronor. Ombyggnationen av korsningen
Vinkelvägen/Paradisvägen är nödvändig för att komma vidare med pågående arbete
med detaljplan för Paradis 1:4 m.fl. som syftar till att skapa nya tomter för en
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förskola och bostäder. Denna del av kostnaderna (2,4 miljoner kronor) ska därför
belasta detta exploateringsprojekt. Resterande del av kommunens kostnader får ses
som bidrag till allmänna trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat förslag till medfinansieringsavtal där Borås Stad finansierar ca 9,1 miljoner
kronor. 2,4 miljoner kronor ska belasta exploateringsprojektet Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen).
Resterande del ska belasta kontot för direkta bidrag till statlig infrastruktur.
§ 498
2016/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-09-30.
(2016/KS0008 049)

b)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboendet på
Distansgatan 7c. (2016/KS0599 739)

c)

Redovisning avseende rektors användande av etableringsmedel.
(2016/KS0613 610)

d)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboende Furuvägen 1 i
Sandhult (Ekekullen). (2016/KS0598 739)

e)

Skrivelse till kommunalråden om synpunkter på färdtjänsttaxor.
(2016/KS0644 736

§ 499
2016/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 19 september 2016,
(ärendenummer 5/2016).
§ 500
2016/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 1 juli – 30
september 2016 (ärendenummer 52-62/2016).
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2016/KS0631 042
2016/KS0629 042
Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de
kommunala bolagen
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 745
miljoner kronor efter finansnetto. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt på
348 miljoner kronor avseende AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av delar av
lägenhetsbeståndet. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas
årsresultat för koncernen till 672 miljoner kronor.
§ 501

Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 228 miljoner kronor.
Prognostiserat helårsresultat för 2016 är 154 miljoner kronor vilket då väl stöds av
periodresultatet per augusti. Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads
delårsresultat är icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och
ökade statsbidrag för flyktingmottagandet m.m.
För Borås Stads del kan konstateras att i detta läge råder en klart förbättrad budgetföljsamhet för kommunens nämnder och förvaltningar sammantaget med ett högt
periodresultat. Prognosen för helåret exklusive ianspråktaganden av tidigare ”öronmärkningar” förväntas för första gången på länge visa på ett positivt resultat jämfört
med tilldelade kommunbidrag.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 517 miljoner kronor. Årsresultatet i
prognos är 518 miljoner kronor, vilket är 406 miljoner kronor bättre än budget. I
siffrorna ingår en jämförelsestörande intäkt på 348 miljoner kronor avseende AB
Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av delar av lägenhetsbeståndet. Därutöver så
avviker stadshusbolagen positivt med 48 miljoner kronor mot budget och bostadsbolagen med 8 miljoner kronor. Till stor del beror det förbättrade resultatet i
prognos på en god kostnadsutveckling med bland annat lågt ränteläge.
Kommunstyrelsen konstaterar i stort en god budgetföljsamhet, vilket är betydelsefullt
för ägarstyrningen och uppsiktsplikten över bolagen samt av vikt för att
Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och finansiella mål ska nås.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +123,8
miljoner kronor, dvs 33,8 miljoner kronor bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges
budget för 2016, som uppgår till 90 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Fördelning av Kommunbidrag mellan Stadsdelsverksamheten och den Kommungemensamma
verksamheten förändras med anledning av de särskilda lönesatsningarna 2016 enligt nedan:
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsverksamhet

-1 113 000 kronor
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+1 113 000 kronor

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

-739 000 kronor
+713 000 kronor

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

- 2 250 000 kronor
+2 250 000 kronor

Stadsdelsnämnden Öster beviljas ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor till inventarier för
Bodaskolan etapp 2 och plan 4.
Beslut
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam verksamhet beviljas ett utökat kommunbidrag med
1 000 000 kronor under 2016 för kompetensutveckling av personalen vid CFL.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 502
2016/KS0677 042
Anmälningsärende som behandlas i samband med Delårsrapport
januari – augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Äskande avseende kompetensutveckling för Centrum för flerspråkigt
lärande (CFL) (2016/KS0677 042)

§ 503
2016/KS0203 045
Begäran om amorteringsfrihet från Borås Arena AB
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår enligt upprättad skrivelse att Kommunstyrelsen ger Borås Arena AB amorteringsfrihet under 2017, vilket finns möjlighet till
enligt gällande hyresavtal mellan bolaget och Borås Stad. Sedan tidigare har bolaget
getts amorteringsfrihet för 2016.
Med den önskade amorteringsfriheten 2017 på 4,4 miljoner kronor kan bolaget på
egen hand finansiera en del förstudier och nya mindre upprustningsprojekt inför
framtida utveckling av arenan, samt utföra energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med
Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende
revidering av förutsättningar och avtal angående Borås Arena.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Arena AB ges amorteringsfrihet under 2017 i enlighet med skrivelse från Fritids- och
folkhälsonämnden.
§ 504
2010/KS0640 824
Svar på motion av Mats Brandt (C); ”Alla goda ting äro tre”
Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen anlägger en bastu- bad och friskvårdsanläggning
vid Byttorpssjöns strand i anslutning till Byttorps IF`s klubbstuga. Motionären vill
höja livskvaliteten i området genom att etablera en liknande anläggning som idag
finns vid Kransmossen och Kypesjön.
Motionen har tidigare varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden men då
relativt lång tid gått sedan motionen ställdes har en ny remissrunda gjorts och då har
även Tekniska nämnden fått möjlighet att yttra sig.
Kommunstyrelsen biträder både Fritids- och folkhälsonämnden och Tekniska
nämndens synpunkter. Området runt Byttorpssjön är ett viktigt rekreationsområde
som skall värnas och utvecklas. Båda nämnderna förordar att ev. nya faciliteter bör
koncentreras till Byttorps IF´s befintliga anläggning.
Bedömningen var en eventuell ny fritidsanläggning bör ligga och hur den skall
utformas är en fråga för Fritids- och folkhälsonämnden. Sådana initiativ tas
lämpligen upp i kommande budgetprocesser och får då vägas mot andra angelägna
önskemål.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
§ 505
2015/KS0472 042
Broddar till ålderspensionärer
Fritids och folkhälsonämnden har kommit in med en rapport över hur nämnden
hanterat Kommunfullmäktiges beslut att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis
broddar. I samband med att Fritids- och folkhälsonämnden erhöll de ekonomiska
förutsättningarna för uppdraget av Kommunstyrelsen uppdrogs att nämnden skulle
återkomma till Kommunstyrelsen med en redovisning om hur broddar fortlöpande
kan tillhandahållas för +65 år.
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Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att för år 2016 kommer den tillkommande
åldersgruppen som fyller 65 år erbjudas broddar och nämnden har för avsikt att
fortsätta med denna hantering även åren framöver.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Fritids- och folkhälsonämndens rapport ”Broddar till Boråsare 2016” godkänns.
2015/KS0333 611
2016/KS0560 611
Yttranden till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag till
fristående grundskola och förskoleklass
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2015 om bidrag till fristående grundskola,
förskoleklass, förskola och fritidshem för år 2015. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom den 8 april 2016 beslutade att lämna ärendet åter till kommunen för ny beräkning. Enligt domen ska kommunen vid den förnyade beräkningen beakta kostnader avseende biträdande rektorer under kostnadsslaget
undervisning och kostnader avseende utvecklingspedagoger/utvecklingsledare
respektive enhetschefer för elevhälsa dels under kostnadsslaget undervisning, dels
under kostnadsslaget administration.
§ 506

Efter att förnyade beräkningar tagits fram beslutade Kommunstyrelsen den 20 juni
2016 på nytt om bidrag för år 2015. Det nya beslutet grundades på det faktiska
antalet elever i respektive verksamhet under året som var större än vad som var
prognostiserat vid den tidigare beräkningen. Detta förhållande innebär att de beräknade bidragen är lägre än vad som beslutades den 9 mars 2015 och som redan har
utbetalats. Kommunstyrelsens nya beslut innebar därför att inga ytterligare bidrag ska
utgå.
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2016 har nu överklagats av Malmen
Montessori och Kunskapsskolan som yrkar att förvaltningsrätten ska ändra
kommunens beslut alternativt återförvisa ärendet till kommunen för nya beräkningar
varvid beräkningarna ska grundas på det antal elever som var prognostiserat vid
tidpunkten för kommunens budgetläggning.
Efter att kommunen förelagts att yttra sig har ett sådana yttranden utarbetats och
översänts till förvaltningsrätten. Kommunen yrkar genom yttrandena att respektive
överklagande ska avslås med hänvisning till att den likabehandlingsprincip som gäller
för bidrag till enskilda huvudmän har upprätthållits.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Vidtagna åtgärder godkänns.
§ 507
2016/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 53 065 kronor avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till
föreslagen avskrivning är att gäldenärerna gått i konkurs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fordringar om en sammanlagd summa av 53 065 kronor avskrivs.
§ 508
2014/KS0811 214
Yttrande över samråd på detaljplan för del av Sjöbo, Pluggskivlingen
4
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra kilometer från Borås
centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att tillgodose eventuella
förändringar av skolans behov längre fram i tiden. Gällande planer anger allmänt
ändamål på fastigheten Pluggskivlingen 5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt lokalgata för Nolhagagatan. Näverstigen är planlagd som park.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detaljplanen är god.
Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna inom området
studeras djupare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 509
2016/KS0614 430
Yttrande över samråd om utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvariga myndigheter
enligt 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
(hushållningsförordningen) att ”lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om
områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken”
(vanligen benämnt utpekande av riksintresse). Naturvårdsverket och HaV fick
tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev för 2012 och 2013 i uppdrag att
genomföra en översyn av riksintressena för friluftsliv. Länsstyrelserna lämnade i
början av 2014 förslag på vilka områden de ansåg borde vara av riksintresse för
friluftsliv. Regeringsuppdraget rapporterades till regeringen i juni 2014. Av 2 §
hushållningsförordningen framgår även att samråd ska ske med Boverket samt de
länsstyrelser och andra (riksintresse)myndigheter som är berörda.
Innan beslut tas om utpekande av nya områden genomförs en miljöbedömning enligt
6 kap. 11 § miljöbalken av förslagen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
vissa utpekade uppgifter enligt 6 kap. 12 § miljöbalken. Dessa ska behandlas i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till vad som anges i 13 § samma kapitel.
Detta samråd består dels av rapporten Översyn av områden av riksintresse för
friluftslivet med dithörande bilagor med länsvis uppdelade värdebeskrivningar och
kartor för respektive föreslaget nytt område, samt befintliga områden med föreslagna väsentliga förändringar, dels av Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling
där miljökonsekvenserna av utpekandet av de föreslagna nya områdena och de
väsentligt förändrade områdena bedöms samlat på en övergripande nivå.
I samrådet föreslås två nya riksintressen för friluftsliv inom Borås Stad: Rya åsar samt
Mölarp-Kröklings hage. Områdenas avgränsning beskrivs på bifogade bilder.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. I sitt yttrande (2013/KS0720 430) var Kommunstyrelsen positiv till att Öresjö ingick i riksintresset, men föreslog en justerad
avgränsning som bl.a. innebar att bostäderna inte berördes.
I detta samråd är Öresjö borttagen som förslag till nytt riksintresse, vilket gör att de
två områdena inte binds samman. Riksintresset Rya Åsar föreslås sammanfalla med
avgränsningen för Rya åsars naturreservat. Kommunstyrelsen är positiv till detta då
det stärker områdets skydd. I beskrivningen av Rya åsar har områdets totala area,
liksom andelen vatten utökats jämfört med det tidigare förslaget. Eftersom Öresjö
tagits bort borde arean vara mindre i detta förslag. Avgränsningen/beskrivningen bör
därför ses över så att den överensstämmer med befintligt naturreservat.
I Mölarp-Krökling tillkommer riksintresset i ett område som redan är av riksintresse
för kulturmiljövård, naturvård, Natura 2000 samt är naturreservat. Borås Stad är
positiv till att områdets rekreationsvärden synliggörs genom ett nytt riksintresse för
friluftsliv.
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Borås Stad menar att det nya riksintressets avgränsning bör justeras så att inga
bostadsfastigheter berörs.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 510
2016/KS0501 214
Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo,
Mjölskivlingen 10 och 16
Ett förslag till yttrande har utarbetats över rubricerade ansökan.
Förslaget innebär en omvandling av industriområde för att tillskapa ca 160 lägenheter
på nedre Sjöbo. Det är ett kollektivtrafiknära läge och förslaget innebär en förtätning
av området som stärker stadsdelens underlag för service. Detaljplanen bör tillåta
centrumändamål för att möjliggöra småskalig service i närområdet. För att säkerställa
en god boendemiljö bör parkeringslösningar, aktivitetsytor samt avståndet till närliggande industri särskilt ses över. Möjligheten att utöka planområdet bör studeras.
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att ändra detaljplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 511
2016/KS0448 214
Granskningsyttrande för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för granskningsyttrande.
Borås Stad vill bygga nya LSS-boenden och har därför gjort en plan vars syfte är att
tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Detta är viktigt då kommunens behov och
verksamhet förändras över tid. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder
tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen
även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en transformatorstation.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 512
2015/KS0530 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5
(Skogsfrugatan)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Borås Stad vill bygga nya LSS-boenden och har därför gjort en plan vars syfte är att
tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra kommunala
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Detta är viktigt då kommunens
behov och verksamhet förändras över tid. I planen tillåts även bestämmelsen E som
betyder tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en
transformatorstation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 513
2016/KS0324 214
Revidering av detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 med flera
Gällande detaljplan för Viared Västra P1166 vann laga kraft den 22 november 2011.
Detaljplanen anger att området ska användas för till största delen industri och
kontor. Planens syfte var att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde utmed
riksväg 40. Området ligger söder om vägen och är en fortsättning av det befintliga
verksamhetsområdet i Viared. Sedan dess har flera nya önskemål på planen tillkommit. Bland annat önskas en ökad exploateringsgrad och mer flexibla planbestämmelser, som den befintliga detaljplanen inte kan erbjuda.
Kommunen vill även ianspråkta mer mark för industriområde. Detta utreds för
närvarande i detaljplanen för Viared, Viared 8:110 (Prognosgatan), som innebär att
delar av mossmarken i området ska bli industri. I samband med detta planarbete för
delar av Viared Västra har det framkommit att utredningarna för hela Viared Västra
behöver göras om för att tillåta att mer mark tas i anspråk. På grund av att utredningarna för Viared Västra görs om anser Samhällsbyggnadsnämnden att Borås Stad
borde ta tillfället i akt att även göra om plankartan. Samhällsbyggnadsnämnden anser
att detta bör göras innan fler sakägare i området tillkommer.
Planen ska upprättas med planavgift i kommande bygglov.
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Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 mars 2016 beslutat att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att nämndens förslag
tillstyrks av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
§ 514
2016/KS0517 429
Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra
Götalandsregionen om förslag till Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet
om en fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process,
och ett stort antal intressenter inom det regionala utvecklingsarbetet har haft
möjlighet att delta och lämna synpunkter under processen.
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts lämna synpunkter på förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Svar på nätenkäten fylls i enligt förslag. Interna remissvaret från Miljö- och konsumentnämnden
sänds separat i e-post till Länsstyrelsen som Kommunstyrelsens eget kompletterande yttrande
inklusive bilagor.
§ 515
2016/KS0667 530
Utvecklingsplan för stadstrafiken
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka resandeutvecklingen
och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om utvecklingen av stadstrafiken på längre
sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.
För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver ökas. Vi vill
göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för biltrafiken. För att
åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad och naturlig del av
Borås stadsutveckling.
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En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken behöver
öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt att välja bussen och på så
sätt nå målen.
Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med december 2015) har resandet ökat
med 32 procent. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i
Borås är att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem som uppstår i rusningstrafik
utmed vissa sträckor samt att göra resandet mer effektivt för kollektivtrafikresenären
Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktörer och se
till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand och stödjer
varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov år 2025. Innehållet i den långsiktiga planeringen ska samordnas med kommunens övergripande fysiska planering.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensam målbild
att ligga till grund för stadstrafikens utveckling.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensam målbild, med
beaktande av Kommunstyrelsens synpunkter, att ligga till grund för stadstrafikens
utveckling, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Godkänna Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensam målbild att ligga till
grund för stadstrafikens utveckling.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 november 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-17, § 496

KU 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast
2016. För revidering ansvarar Fritids och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Återremittera Borås Stads drogpolitiska program i enlighet med bilagd skrivelse.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 3

ALTERNATIV SKRIVELSE

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast
2016. För revidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet,
Stadsdelsnämnderna, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala
omsorgsnämnden dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen.
Kommunstyrelsen saknar dock att förslaget inte har skickats till Polismyndigheten som en remissinstans och vill därför att en ny remissrunda
genomförs.
Kommunstyrelsen skulle även vilja lyfta problemen som nu sprider sig gällande
spelmissbruk, och ta med detta i en framtida diskussion. Främst för att bredda
det drogpolitiska programmet till att omfatta fler missbruksformer än droger
och alkohol.
Kommunstyrelsen ser positivt på att ungdomsaspekten lyfts så väl som den
gör, men skulle även vilja lyfta in skolans roll mer som nu inte beskrivs
tillräckligt. Narkotika i skolan utgör en risk för alla elever, vilket påverkar
tryggheten och klimatet i skolan negativt. Vi vill därför föreslå polisens ökar sin
involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra skolor.
Även skolpersonalen och föräldrarna är viktiga i det förebyggande arbetet mot
narkotika och rätt utbildning, för att tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger, är viktigt. Vi behöver skapa tydliga konsekvenser som är
varaktiga, samtidigt som vi erbjuder stöd och hjälp. Därför vill vi understryka
vikten av en utbildning för skolpersonal och föräldrar.
Remissinstansernas synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till
nytt program. Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella
ändringar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Återremittera Borås Stads drogpolitiska program i enlighet med bilagd skrivelse.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-17, § 501
E3

PROTOKOLLSANTECKNING

Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna
och de kommunala bolagen
Inledningsvis vill Allianspartierna notera att det arbete som vi har varit pådrivande för gällande nämndernas budgetföljsamhet nu har givit effekt. Det är
glädjande att nämnderna nu ser ut att ligga i balans, eller till och med ge ett
positivt resultat.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har bristande genomförande av ett
flertal uppdrag både från 2015 och 2016. Att dra frågor i långbänk bidrar inte
till att utveckla kommunen och den kommunala verksamheten.
Allianspartierna vill särskilt uppmärksamma följande uppdrag:
- Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas
fram av Stadsdelsnämnd Öster. Att Stadsdelsnämnden på ett och ett halvt
år inte slutfört uppdraget är inte acceptabelt. Särskilt som det framkommit att biståndsbesluten på området inte i alla fall lever upp till de
kvalitetskrav som kan ställas.
-

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att
drivas i kooperativ form. Sociala omsorgsnämnden har ännu inte klarat ut
frågan om hur det ska vara möjligt att driva kooperativa LSS-boenden.

-

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra
förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor. Det blir allt mer uppenbart att de rödgröna försöker svälta ut de
alternativa utförarna inom hemtjänsten. Ersättningssystemet är undermåligt och inte konkurrensneutralt. Den kommunala hemtjänsten är
betydligt dyrare utan att bättre kvalitet levereras.

-

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där
verksamhet bedrivs på entreprenad. Uppdraget har ej genomförts.

-

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett
servicecenter för företag. Uppdraget har ej genomförts, företagslots saknas
och funktionen en dörr in fungerar inte. Borås Stad försämrade
företagsklimat beror enligt indikatorerna till stor del på att företagen
upplever att kommunen har en rigid tolkning av lagar och regler, att
kommunen konkurrerar med näringslivet samt att servicen till företagen är undermålig.

Allianspartierna förutsätter att det rödgröna styret av Borås intensifierar arbetet
med att genomföra av Kommunfullmäktige givna uppdrag.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-17, § 515

SP 8

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Utvecklingsplan för stadstrafiken
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensam
målbild, med beaktande av Kommunstyrelsen synpunkter, att ligga till grund
för stadstrafikens utveckling.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 8

ALTERNATIV SKRIVELSE

Västra Götalandsregionen Västtrafik

Utvecklingsplan för stadstrafiken
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram
en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka
resandeutvecklingen och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att Borås
Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om
utvecklingen av stadstrafiken på längre sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.
För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte
att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver
ökas. Vi vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för
biltrafiken. För att åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad och naturlig del av Borås stadsutveckling. Kommunstyrelsen ställer sig
bakom detta till fullo och blir därför konfunderad av skrivningen på s.17 i
planen ”Med det begränsade gatuutrymme som finns innebär det i flera fall att
kollektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken.”. Kommunstyrelsen
anser att dialog måste föras för att kunna bedöma varje enskilt fall när det
gäller det begränsade gatuutrymmet. Det gäller att se det stora perspektivet om
hur minskad biltrafik på ett ställe skulle kunna påverka övrig trafikföring i
staden samt näringslivet och tillgängligheten i det berörda området. Konsekvensen blir att det behöver föras en kontinuerlig dialog mellan Kommunstyrelsen och berörda nämnder, men också mellan kommunen, VGR och
Västtrafik för att tillgodose alla trafikslag oavsett åtgärd.
En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken
behöver öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver
stadstrafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt
att välja bussen och på så sätt nå målen.
Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med december 2015) har resandet
ökat med 32 procent. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Borås är att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem som uppstår
i rusningstrafik utmed vissa sträckor samt att göra resandet mer effektivt för
kollektivtrafikresenären. Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet
mellan ansvariga aktörer och se till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens
utveckling går hand i hand och stödjer varandra.

Planen ska utgå från förväntat resandebehov år 2025. Innehållet i den
långsiktiga planeringen ska samordnas med kommunens övergripande fysiska
planering.
Delmål:
- Enas kring nuläget i kollektivtrafiken och vilka framkomlighetsproblem som
bör åtgärdas utifrån kollektivtrafikens behov.
- Enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås 2025.
- Identifiera strategier för att uppnå dessa mål.
Kommunstyrelsen godkänner Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås
såsom gemensam målbild, med beaktande av Kommunstyrelsen synpunkter.
KOMMUNSTYRELSEN

