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Tid och plats
Kl 14.00–15.15
Omfattning
§ 33–51
Närvarande
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Erika Storme Martinger (S)
Johan Österlund (SD)

förste vice ordförande, mötesordförande
andre vice ordförande

tjg för Ulf Olsson (S)
tjg för Lena Palmén (S)
tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Patric Silfverklinga (SD)

Ersättare
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Hicham El-Horr (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Martin Jakobsson
Eva Andreasson
Evelina Pirs
Dan Persson
Erik Bergman
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund

kommunchef
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utvecklingsstrateg
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blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
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praktikant
pratikant
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.
§ 33
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kjell Classon (S) med Ida Legnemark
(V) som ersättare.
§ 34
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.26–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 35
2014/KS0836 041 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Inbjudan till möte om budget. (2014/KS0836 041)

b)

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

c)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106)

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Landsting för år 2015.
(2014/KS0355 006)

e)

Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för
helåret 2015. (2014/KS0754 006)

f)

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2015. (2014/KS0562 006)

g)

Protokoll från direktionens sammanträden för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund 2014. (2014/KS0169 106)
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Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106)

§ 36
2015/KS0053 282
Delegationsbeslut; Upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 januari 2015
(ärendenummer 1/2015.
§ 37
2014/KS0839 041
Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 172 500 000 kronor, fördelat på Stadskansliet
70 250 000 kronor och på Kommungemensam verksamhet 102 250 000 kronor.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen fastställs.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen fastställs.
Stadskansliet uppdras att till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2015
presentera en genomförande- och tidplan för de i budget givna uppdragen gällande
Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ulf Olssons förslag och dels till sitt
eget yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Ulf Olssons
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat
enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Erika Storme
Martinger (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S) och Tom
Andersson (MP) samt nej av Johan Österlund (SD), Falco Güldenpfennig (KD),
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
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Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen fastställs.
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.
§ 38
2014/KS0002 023
Delegationsbeslut; Vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 4 november 2014–7 januari
2015 (ärendenummer 347, 381, 426, 430, 433, 437, 439–487, 489–522, 524–526 och
528–531/2014).
§ 39
2014/KS0003 023
Delegationsbeslut; Vakansprövning rörande verksamhetsansvarig,
avdelnings- och förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: den 21 november 2014–7
januari 2015 (ärendenummer 5–7/2014).
§ 40
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; Vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 5–9 januari 2015 (ärendenummer 2–8/2015).
§ 41
2014/KS0734 739 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Frågor om äldreomsorg. (2014/KS0734 739)

b)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet
den 5 december 2014. (2014/KS0026 103)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-02-09

5 (10)

§ 42
2015/KS0112 311
Utbyggnad av ny gata för bostäder, förskola och vårdboende på
Dammsvedjan
Detaljplanen för Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1 vann laga kraft under 2014 och
skall nu genomföras. Planen möjliggör flerbostadshus, rad- och kedjehus, förskola
och vårdboende. Exploateringen innebär att gata och VA byggs ut i samma entreprenad. Avsikten är att tomten för flerbostadshus väster om gatan kommer att
fördelas till en exploatör efter en markanvisningstävling.
Servicekontoret har getts möjlighet att inkomma med anbud avseende byggnation av
gata, gc-väg och VA. Entreprenaden beräknas vara klar hösten 2015. Finansiering av
projektet avses ske med exploateringsmedel. Intäkter från kommunens tomtförsäljningar kommer överstiga kommunens kostnader.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Servicekontoret utses till entreprenör för utförande av gatu- och ledningsarbeten på
Dammsvedjan mot en total ersättning av 6 672 000 kronor exklusive moms. Anslag
begärs med motsvarande kommunens andel av exploateringskostnaden för gatan och
gc-väg vilken uppgår till 4 500 000 kronor exklusive moms.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Stadskansliet får i uppdrag att lägga ut utförande av gatu- och ledningsarbeten på
Dammsvedjan på upphandling.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons 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 Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Johan Österlund (SD), Mohamed Farah (S), Malin
Carlsson (S), Erika Storme Martinger (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Yvonne Persson (S) och Tom Andersson (MP) samt nej av Falco Güldenpfennig
(KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Annette Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Servicekontoret utses till entreprenör för utförande av gatu- och ledningsarbeten på Dammsvedjan
mot en total ersättning av 6 672 000 kronor exklusive moms. Anslag begärs med motsvarande
kommunens andel av exploateringskostnaden för gatan och gc-väg vilken uppgår till 4 500 000
kronor exklusive moms.
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.
§ 43
2014/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 juli–31 december
2014 (ärendenummer 19–35).
§ 44
2015/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 januari 2015,
(ärendenummer 3/2015).
§ 45
2015/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 26 januari 2015,
(ärendenummer 1/2015).
§ 46
2015/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 81 792 kronor avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till
föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fordringar om en sammanlagd summa av 81 792 kronor avskrivs.
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§ 47
2015/KS0121 045
Utökad låneram för Borås Stads certifikats- och obligationsprogram
För att möta kommande finansieringsbehov för Borås Stad och de kommunala
bolagen behöver Internbanken utöka låneramarna i kommunens befintliga kapitalmarknadsprogram. Certifikatsprogrammet, där upplåning på upp till 12 månaders
löptider görs, behöver ökas med 1 miljard kronor (mdkr) till sammanlagt 2,5
miljarder kronor. Obligationsprogrammet, där upplåning på löptider över 12
månader görs, behöver ökas med 2,0 miljarder kronor till sammanlagt 4,0 miljarder
kronor.
De båda programmen står idag för cirka 25-30 % vardera av Internbankens totala
upplåning. Kapitalmarknaden är således en mycket viktig finansieringskälla, och i takt
med ökat upplåningsbehov behöver ramarna höjas för att på bästa sätt säkra tillgången på kapital framöver. En höjning av ramarna medför inte ökade kostnader.
Kostnaderna uppstår när ramen utnyttjas.
De ramar som sätts på certifikats- och obligationsprogrammet ska inte förväxlas med
låneramarna enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer. Varje enskild upplåning/emission
inom certifikats- och obligationsprogrammen måste rymmas inom den av Kommunfullmäktige årligen beslutade låneramen. Varje enskilt delegationsbeslut vid en
emission ska också anmälas till Kommunstyrelsen. Enligt fullmäktiges riktlinjer
framgår att Kommunstyrelsen beslutar om publika låneprogram såsom certifikatsoch obligationsprogram.
Risken med att låna via kapitalmarknaden är att det vid emissionstillfället inte finns
någon investerare som är villig att teckna sig för emissionen, vilket skulle innebära att
staden inte får någon finansiering. Hittills har upplåning kunnat göras utan problem
med de volymer som önskats vid varje tillfälle. Skulle inte så vara fallet, så finns det
tecknade kreditlöften som en backup avseende certifikatsprogrammet. Obligationsupplåningen görs med en längre framförhållning och där kan upplåning ske på
alternativa sätt, genom exempelvis bankupplåning eller upplåning hos Kommuninvest.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad utökar sitt certifikatsprogram till en sammanlagd ram på 2 500 000 000 kronor,
samt sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 4 000 000 000 kronor.
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§ 48
2007/KS0685 531
Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB – utvärdering från bolaget
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011 att bevilja Borås Lokaltrafik AB
dispens från kravet att införa alkolås i bolagets fordon. Förutsättningen för dispensen
var att bolaget inför mätstationer vid samtliga platser där någon förare påbörjar sitt
arbetspass, dvs. även vid Södra Torget, så att samtliga förare testas på ett likartat sätt.
Dessutom förutsattes att bolaget samarbetar med MHF om att finna lösningar på de
tekniska problem som finns med mätutrustningen. Bolaget skulle även till Kommunstyrelsen rapportera in en utvärdering i mars 2012.
Bolaget har inkommit med rapport den 13 november 2014. Anledningen till
förseningen är att bolagets arbete i frågan dragit ut på tiden då exempelvis MHF: s
slutrapport kom först i maj 2013. Rapporten har sedan av misstag inte sänts iväg till
Kommunstyrelsen.
Av bolagets rapport framgår att MHF i sin rapport konstaterar att det system som
Borås Lokaltrafik använder är ”det enda system som vi kunnat konstatera fungerar
mycket tillfredställande gällande såväl mätnoggrannhet, uppföljning och larm som
användarvänlighet”. Bolaget anser att de uppfyller kraven i dispensen genom att de
nu har alkolås på båda de ställen som förarna påbörjar sina arbetspass samt att
tekniken håller en mycket hög och tillförlitlig nivå.
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Lokaltrafik arbetat aktivt med frågan och att
de uppfyller kraven som gavs av Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Lokaltrafik AB: s rapport kring dispens från kravet på alkolås läggs med godkännande till
handlingarna.
§ 49
2014/KS0523 824
Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett
aktivitetsområde för gammal och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester,
gärna i samverkan med föreningslivet.

Kommunstyrelsen konstaterar att remissvaren är övervägande positiva till att etablera
ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde. Detta faller väl in i Visionens
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målområde ”Människor möts i Borås”. Det är lätt att vara positiv till goda idéer och
tankar som utvecklar vår stad. Som alltid handlar det till syvende och sist om vilka
prioriteringar som görs mellan olika verksamhetsbehov i en samlad bedömning i en
budgetprocess.
Kommunstyrelsen ser fram mot en mer konkret idébeskrivning över hur området
kan utvecklas. Rimligtvis är det Fritids- och folkhälsonämnden som leder denna
process och som förutsätts samverka med övriga berörda nämnder och lokala
föreningar och näringslivet på orten. Resultatet kan sedan presenteras vid ett
Anläggningsråd för att bedöma olika ambitionsnivåer. Därefter kan verksamhetsansvarig nämnd ev. ta med objektet i sitt budgetförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
§ 50
2014/KS0293 291
Svar på motion av Anna Svalander (FP) angående tillagningskök på
Almåsgymnasiet
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att det läggs in ett tillagningskök på
Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2015.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden.
Båda nämnderna tillstyrker motionen och Lokalförsörjningsnämnden med tillägget
att mer utredning skall ske innan slutgiltigt beslut tas.
I antagen investeringsbudget för 2015 finns avsatt 14 080 000 kronor varav 7 040 000
kronor under 2015 för ett tillagningskök vid Almåsgymnasiet. Ärendet skall föredragas för Anläggningsrådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatta i 2015 år investeringsbudget.

§ 51
2014/KS0641 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hulta 4:1
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Borås Stad har fått rubricerat förslag till detaljplan för del av Hulta 4:1 för yttrande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av lokalyta för befintlig industriverksamhet. Kommunens mark planeras att säljas och förvärvas av verksamheten.
Planområdet finns ca 2 km öster om Borås Stads centrum, i området Hulta och
avgränsas av riksväg 40 i norr, Hultagatan i söder, Hulta 4:5 i väster och Trandaredsgatan i öster. I öster finns även riksvägens avfart 88: Hässleholmen, Hulta. Vid västra
kanten av området finns en gångväg samt gångbro vilken förbinder Hulta och
Hässleholmen över riksväg 40. Planområdet omfattar ca 3 ha.
En förtätning och utökning av befintliga verksamhetsområden är positivt och
stämmer väl överens med Borås Stads Översiktsplan ÖP 60 liksom Borås Stads
Vision 2025.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för del av Hulta 4:1 m.fl.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Annette Carlson (M)
mötesordförande

Kjell Classon (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 februari 2015
Göran Björklund

