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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.
§ 110
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Falco
Güldenpfennig (KD) som ersättare.
§ 111
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.25–14.55 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 112
2014/KS0460 407
Beslut med anledning av ansökan om strandskyddsdispens på
fastigheten Lönnhult 1:6
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en
byggnad, brygga och en redskapsbod på ovanstående fastighet. I ansökan skriver
sökanden att ansökan avser byggnad, men Borås Stads tolkning är att det rör sig om
en byggnad som används för bostadsändamål, nedan kallat bostadshuset. Ritning och
karta har bifogats ansökan.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker strandskyddsdispensen gällande bostaden,
avstår från yttrande gällande bryggan och tillstyrker remissen gällande redskapsboden. Miljö- och konsumentnämnden avstyrker strandskyddsdispens för byggnaden
som används för bostadsändamål, men bedömer att det finns särskilda skäl för att
bevilja strandskyddsdispens förenat med villkor för redskapsboden. För bryggan
finns särskilda skäl att bevilja strandsskyddsdispens.
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens gällande bostadshuset.
Det finns särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för redskapsboden.
Byggnationen bedöms inte ha gett någon stor negativ påverkan på naturvärdena.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-03-16

3 (15)

Det finns särskilda skäl att bevilja strandsskyddsdispens för flytbryggan. Det har
funnits en brygga på platsen åtminstone sedan 1960-talet. Den kommer vara fastsatt i
en uppbyggd ”pir” och förankrad i sjöbotten med två pålar. Idag har bryggan slitits
loss och flutit in mot stranden.
Kommunstyrelsen bedömer att redskapsboden med villkor, och flytbryggan stämmer
med översiktsplanen och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken). Området utgör inte riksintresseområde enligt 3
eller 4 kap miljöbalken.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kerstin Hermansson (C) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör David Hårsmar (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Tillstyrka strandskyddsdispens gällande bryggan.
Tillstyrka strandskyddsdispens gällande redskapsbod med villkoret att den takförsedda
altanen tas bort.
Avslå begäran om strandskyddsdispens för byggnaden för bostadsändamål på Lönnhult 1:6
då det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
§ 113
2013/KS0698 407
Beslut med anledning av ansökan om strandskyddsdispens på
fastigheten Sundholmen 4:5
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga ett enbostadshus med veranda och brygga på ovanstående fastighet. Ritning
och karta har bifogats ansökan.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden den 27 oktober 2014.
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispensen.
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens. Det finns inte heller något annat särskilt skäl som motiverar för att bevilja en
strandskyddsdispens.
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Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus med veranda och en
brygga på Sundholmen 4:5 då det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18§ c Miljöbalken.
§ 114
2014/KS0350 407
Beslut med anledning av ansökan om strandskyddsdispens på
fastigheten Råstorp 2:21
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga ett enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats
ansökan.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens och Samhällsbyggnadsnämnden
avstyrker dispensen.
Ett förslag till motivering har utarbetats. Kommunstyrelsen bedömer att det
särskilda skäl som åberopas inte kan användas för dispens. Det finns ett hus mellan
fastigheten och stranden. Rättsfall och förarbeten till lagen har visat att en avskärande
människoskapad barriär ska vara en sammanhängande bebyggelserad och inte
enstaka hus som inte skapar den barriär mellan fastigheten och stranden på det sätt
som avses i det särskilt skälet.
Platsen är inte heller ianspråktagen och det finns inga andra särskilda skäl som kan
tillämpas här.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
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Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus fastigheten
Råstorp 2:21 eftersom inget särskilt skäl kan tillämpas.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen bifaller begäran om strandskyddsdispens för bostadshus på
fastigheten Råstorp 2:21 då det föreligger särskilda skäl, 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 Hanna Bernholdsson (MP), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Anna Svalander (FP), Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus fastigheten Råstorp
2:21 eftersom inget särskilt skäl kan tillämpas.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermanson (C), Marie
Fridén (C), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (FP).
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§ 115
2014/KS0095 214
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Sandared, Sandared
1:77 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Syftet med planändringen är att skapa en sammanhållen tennisanläggning för
Sandareds Tennisklubb.
Detaljplanen innebär att de tennisbanor som i dag ligger på två delar av fastigheten
Sandared 1:88 kan ersättas av nya banor på den befintliga grönytan intill tennishallen.
Planområdet är beläget i Sandared, ca 1 mil väster om Borås. Området avgränsas i
väster av Badvägen, i norr av Gröna Vallens väg, i söder av Promenaden och i norr
av en industrifastighet. Planområdet omfattar ca 9.500 m2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 116
2015/KS0125 007 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Hantering av stadens konst. (2015/KS0125 007)

b)

Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om
stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017.
(2015/KS0138 106)

§ 117
2014/KS0767 106
Budget och verksamhetsplan år 2015 för Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 30 januari 2015
antagit förbundets budget och verksamhetsplan för år 2015. Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2015 är liksom 2014 beslutad till 73 kr/invånare.
Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare.
Förbundsbidraget minskar jämfört med 2014 på grund av Falkenbergs kommuns
utträde ur förbundet vid halvårsskiftet 2014. Övrig finansiering sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2015
godkänns.
§ 118
2014/KS0412 705 m.fl.
Personal- och förhandling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om driftbidrag för 2015.
(Driftbidrag för år 2015 är utbetalt) (2014/KS0412 705)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares Riksförbund (PLR),
ansökan om bidrag 2015. (Driftbidrag för år 2015 är utbetalt)
(2014/KS0356 705)

c)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om driftbidrag år 2015.
(Driftbidrag för år 2015 är utbetalt) (2014/KS0270 805)

§ 119
2014/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19-29 januari 2015
(ärendenummer 523 och 527/2014).
§ 120
2014/KS0003 023
Delegationsbeslut; vakansprövning rörande verksamhetsansvarig,
avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 augusti 2014
(ärendenummer 4/2014).
§ 121
2015/KS0002 023
Delegationsbeslut; delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 14 januari-13
februari 2015 (ärendenummer 1, 9-53, 55-57 och 59/2015).
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§ 122
2013/KS0356 023
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2013
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad inför studentmedarbetarsystem enligt vad som beskrivits i motionen.
I december 2014 tecknade Sveriges kommuner och landsting, SKL en överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med ett antal fackliga
organisationer. Samtidigt rekommenderade SKL sina medlemmar besluta att anta
”Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal” som lokalt
kollektivavtal.
Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller
eftergymnasial utbildning. Avtalet ska bl.a. bidra till att stärka övergången från
studier till arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning. Det är en terminsvis
begränsad anställning med i genomsnitt högst 15 timmars arbetstid per vecka.
Studenternas löner ska vara avtalsmässiga och sättas individuellt. Varje studentmedarbetare ska ha en mentor.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har enligt delegation från Kommunfullmäktige rätt att teckna kollektivavtal. Förhandlingsdelegation har beslutat anta
bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal i enlighet med
rekommendationen från SKL.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
§ 123
2015/KS0090 020
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD)
om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och
vård och omsorg i Borås Stad
Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 januari 2015 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås
Kommunfullmäktige besluta att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Borås Stad som arbetsgivare, att ta fram en modell som innebär en
kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i
Borås Stad.
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Lag om sjuklön (1991:1047) reglerar att sjuklön inte utges första dagen i sjukperioden. Reglerna kring karensdag är inte dispositiv. Det innebär att Borås Stad som
arbetsgivare inte kan besluta om policy eller teckna kollektivavtal som är i strid med
gällande lagstiftning. Detta har också stämts av med Sveriges kommuner och
landsting, SKL, i januari 2015. Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och
ställningstaganden från Sveriges kommuner och landsting är det Kommunstyrelsens
uppfattning att det varken är korrekt eller möjligt att ta fram en modell som innebär
kompensation vid sjukdom i Borås Stad i enlighet med motionens förslag.
Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges
kommuner och landsting är det Kommunstyrelsens uppfattning att det varken är
korrekt eller möjligt att ta fram en modell som innebär kompensation vid sjukdom i
Borås Stad i enlighet med motionens förslag.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalls.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Anna Svalander (FP),
Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson
(S), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande.
§ 124

2014/KS0828 105
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Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2015
Ett förslag till avtal har utarbetats mellan IF Elfsborg och Borås Stad
Kommunstyrelsen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
Avtalet avser säsongen 2015 och gäller den 1 april till 31 december 2015. Borås Stads
kostnad för avtalet är 500 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2015
enligt förslag.
§ 125
2015/KS0008 049
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-02-28.
(2015/KS0008 049)

2015/KS0100 045
§ 126
Slutliga koncernbidrag 2014 inom koncernen Borås Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2015 att delegera besluten om slutliga
koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 15 000
kronor samt att öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med motsvarande
15 000 kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt redovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.
§ 127
2015/KS0252 107
Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB och Inkubatorn i
Borås AB
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en
kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar
Borås Stad att det egna kapitalet i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB vid
var tid har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.
§ 128
2013/KS0302 214
Lokalisering av förskolor – Sjömarken och Byttorp
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse påtalat behov av ytterligare förskolor.
Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar
sker löpande.
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en förskola lokaliseras inom badstrandsområdet i Sjömarken. Stadsdelsnämnden Väster har påtalat att detta bör utredas.
Badstrandsområdet bedöms som lämpligt för förskoleverksamhet
Lokalförsörjningsnämnden föreslår ytterligare en förskola i Sjömarken. Avsikten är
att den ska ersätta paviljongerna som utgör Sjögårdens förskola vid Norra Gränsvägen.
Även Byttorp/Tullen har studerats. Inom skolområdet för Byttorpskolan finns
ytterligare byggrätt där en förskola kan inrymmas.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att
ändra detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att påbörja förstudie för att studera
möjligheterna att etablera en förskola på Byttorp samt höra berörd stadsdelsnämnd.
Lokalförsörjningsnämnden kan efter positivt besked från Stadsdelsnämnden tillskriva
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om ändring av detaljplan.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Tom Anderssons förslag dock att
skrivelsens sista meningen i stycke två stryks ”I samband med detaljplaneändring bör
även trygghetsbostäder inom området utredas”.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att skrivelsens sista mening i stycke två
med lydelsen ”I samband med detaljplaneändring bör även trygghetsbostäder inom
området utredas” bör kvarstå.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Annette
Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Hanna Bernholdsson (MP), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Anna Svalander (FP), Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för badstrandsområdet i Sjömarken.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att påbörja förstudie för att studera möjligheterna
att etablera en förskola på Byttorp samt höra berörd stadsdelsnämnd.
Lokalförsörjningsnämnden kan efter positivt besked från Stadsdelsnämnden tillskriva
Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om ändring av detaljplan.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 129
2014/KS0877 400
Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden
Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2014 fått ett regeringsuppdrag gällande
tillsynsansvar över förorenade områden. Regeringsuppdragets syfte är att utforma
författningsförslag som leder till en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunala
nämnder och länsstyrelser i tillsynen över förorenade områden. En tydlig fördelning
av tillsynsansvaret bidrar till en effektiv och sammanhållen tillsyn och underlättar
tillsynsmyndigheternas arbete samt är en viktig insats för att öka den tillsynsdrivna
och frivilliga efterbehandlingen.
Ärendet har varit på remiss hos Miljö- och konsumentnämnden.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Effektivare tillsyn bidrar på sikt till att uppnå
preciseringen under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Förorenade områden är
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och
miljön.
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Naturvårdsverkets uppgift har varit att: Identifiera otydligheter i nuvarande
lagstiftning som reglerar tillsynsansvaret över föroreningsskador och förorenade
områden, föreslå hur dessa otydligheter kan åtgärdas och formulera förslag till
författningar som behövs för att åtgärda otydligheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse till Miljödepartementet.
§ 130
2013/KS0302 214
Uppdrag om tillägg till detaljplan för del av Sandared, Sandhults
Rydet 1:22 m.fl.
Utmed Strandvägen i Sandared finns en tomt för kommunalt ändamål (A). Denna är
tänkt att användas för en ny förskola. Byggnaden är tänkt i ett våningsplan men
höjden på byggrätten behöver ses över för att kunna bygga ändamålsenliga lokaler.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva ett tillägg till detaljplan där byggrätten ses
över.
§ 131
2010/KS0723 219
Redovisning av områden med lägre strålbelastning
Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2010 som en
del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. Kommunstyrelsen överlämnade 2011 ärendet till Miljö- och
konsumentnämnden för handläggning.
Miljöförvaltningen har utrett ämnet kring definitioner, referensvärden för magnetfält,
hälsorisker, möjligheter att ställa krav, mobilsystem, kraftledningar, rekommendationer från myndigheter, översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser
m.m. Utredningen konstaterar att magnetiska fält ständigt finns runt om oss och de
är starkast närmast källan t.ex. kring kraftledningar eller omkring apparater.
Referensvärden är en rekommenderad högsta signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar nämnden att inte
undersöka områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda
områden med ”oönskad” elektromagnetisk strålning är begränsad. Det skulle krävas
en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som
skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar.
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Miljö och konsumentnämnden beslutade den 21 januari 2014 att överlämna
utredningen till Kommunstyrelsen som ett underlag till den pågående revideringen av
Översiktsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning” ska utgöra underlag till den pågående
revideringen av Översiktsplanen.
§ 132
2014/KS0854 304
Yttrande över Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en energioch klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads
riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och klimatstrategin
med bakgrundsrapporten utgör tillsammans med Borås Stads miljömål den
energiplan som lagen om energiplanering kräver att alla kommuner har.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Energi- och klimatstrategins mål sammanfaller med Miljömålen.
Kommunstyrelsen har därmed inga synpunkter på de uppsatta målen.
Energi- och klimatstrategin hänvisar till Översiktsplanens och Trafikstrategins
pågående processer. Kommunstyrelsen understryker att detta fortfarande är
pågående processer, då inget av de två processerna är färdiga för beslut.
Energi- och klimatstrategin sätter upp ett antal strategier med tillhörande ansvarsområden för genomförande. För att det ska vara genomförbart är det viktigt att det
tydligt framgår vem som har ansvar för de uppdrag som tas fram inom ramen för
energi- och klimatstrategin. Det finns uppdrag där flera aktörer har ansvar. Det bör
förtydligas vem som har huvudansvar och för vilken del av strategin som nämnden
har ansvar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Marie Fridén (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 mars 2015

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-16, § 114
SP 8

ALTERNATIVT FÖRSLAG

Beslut med anledning av ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Råstorp 2:21
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker dispensen och
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns skäl för att bevilja dispens. Dispens är
förenligt med strandskyddets syfte då hus avskärmar mot vattnet, det finns en
naturlig passage till vattnet och det på platsen inte finns några särskilda biologiska värden.
Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till
strandområdet försämras inte av byggnationen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen bifaller begäran om strandskyddsdispens för bostadshus fastigheten
Råstorp 2:21då det föreligger särskilda skäl.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Anna Svalander

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Beslut med anledning av ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Råstorp 2:21
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller begäran om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bostadshus på fastigheten Råstorp 2:21 vid Öresjön, i Borås Stad eftersom det
finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Er ansökan kom in 11 april 2014.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispens och Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker dispensen.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Öresjöns strandskyddsområde som är 300
meter. Inom detta område får man inte bygga så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt (7 kap 15 §
miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens från
bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast
om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet. I förevarande fall får anses att ansökningen faller inom syftet som det
stadgas i miljöbalken.

Motivering
Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från
strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
De skäl som ni anger att huset är
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas kan användas
för dispens. Det finns ett hus mellan fastigheten och stranden. Del av tomten
ligger inom strandskyddat område. I riktning mot stranden i norr ligger ett
bostadshus omgärdat av staket. Ytterligare norr därom går den väg som leder
ut till naturområdet Vikåsaudden. En stig genom skogen från anslutande
bostadsområde i söder kommer ut på uppfartsvägen till tomten och via denna
leds man ner till promenadvägen till stranden och udden. I västlig riktning
finns ingen avgränsande bebyggelse men här överstiger avståndet till stranden
200 meter. Närmast åt väster utgörs miljön av ganska ogästvänlig natur med ett
hygge i mycket brant terräng. Tomten i sig saknar naturvärden och värden för
det rörliga friluftslivet.

Dispens är förenligt med strandskyddets syfte då hus avskärmar mot vattnet,
det finns en naturlig passage till vattnet och det på platsen inte finns några
särskilda biologiska värden. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och
allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4
kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör
inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.

