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Tid och plats
Kl 14.00–15.14
Omfattning
§ 133–180
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Johan Österlund (SD)
Ersättare
Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Roger Cardell
Martin Jakobsson
Åke Thor
Dan Persson
Evelina Pirs
Eva Andreasson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Patric Silfverklinga (SD)

kl 14.00-15.00

kommunchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
budgetchef
finanschef
finanssekreterare
controller
ekonom
utvecklingsstrateg

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-04-13

Per Pellby
Linnea Nilsson
Oscar Kamperin
Erik Fredriksson
Lars-Olof Danielsson
Erik Bergman
Bertil Ekwall
Kennet Öhlund
Lisette Källberg
Göran Björklund
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organisationsutredare
hälsoutvecklare
controller
personalsekreterare
stadsjurist
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
praktikant
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.
§ 133
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Falco Güldenpfennig (KD) med
Annette Carlson (M) som ersättare.
§ 134
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.18–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 135
2015/KS0251 101
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av inneliggande initiativärenden t.o.m. den 1 mars 2015.
(2015/KS0251 101)

§ 136
2015/KS0051 105
Delegationsbeslut; delegation för tillstånd att använda Borås Stads
vapen samt Dalsjöfors, Fristads och Viskafors gamla kommunvapen
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 mars 2015,
ärende 1/2015).
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§ 137
2015/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 mars 2015,
(ärendenummer 5-7/2015).
§ 138
2015/KS0053 282
Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 mars 2015
(ärendenummer 3/2015).
§ 139
2014/KS0731 006
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015
En studieresa för Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare planeras under vecka
25.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni ställs in. Kommunstyrelsen sammanträder istället
måndagen den 15 juni, kl 14:00.
§ 140
2015/KS0230 108
Krav på återbetalning av planavgift för bygglov
Två privatpersoner köpte en tomt i Viskafors av kommunen efter en kampanj med
villkor som då avvek från den vanliga tomttaxan, eftersom det färdiga området hade
stått osålt under en längre tid. Det var flera personer som köpte samtidigt och till
samma villkor.
Omgående vände sig de flesta köparna till kommunen och invände att de vid köpet
blivit lovade bygglovsavgift utan att behöva betala den delen som avsåg plankostnad.
De företräddes av en person. Frågan prövades av Länsstyrelsen, som gav kommunen
rätt till avgiften. De betalade ändå inte. I samband med tvisten vände sig köparna till
en av tomterna, Sara och Patrik Hacker, till kommunen stadsjurist och frågade om
kommunen avsåg att driva ärendet vidare och fick då beskedet att det skulle ske. De
valde då att betala fakturan.
När makarna Hacker därefter fått besked om att kraven mot övriga tomtköpare, som
köpt tomterna intill deras under samma förutsättningar, slipper betala sin avgift,
önskar de få tillbaka vad de erlagt med lagstadgad ränta.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsjuristens förslag, att återbetala 12 936 kronor jämte
lagstadgad ränta till Sara och Patrik Hacker.
§ 141
2014/KS0477 007
Informationsansvaret för 16-19 åringar
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad fullgör det kommunala informationsansvaret för 16-19-åringar ändamålsenligt och i enlighet med lagstiftningen.
Granskningen har skickats till Utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Kommunstyrelsen.
Stadsrevisionen bedömer att Utbildningsnämnden håller sig väl informerad om vilka
ungdomar i målgruppen som omfattas av informationsansvaret, och i vilken
sysselsättningskategori de är placerade. Stadsrevisionen identifierar också
utvecklingsområden för att ytterligare förstärka en ändamålsenlig hantering av
informationsansvaret.
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning om det positiva i att
Utbildningsnämnden håller sig väl informerad, men även om de utvecklingsområden
som finns. Det är därför glädjande att nämnderna gemensamt tagit fram förslag på
hur arbetsfördelning, gränsdragningar, rutiner och uppföljning kan förbättras.
I samband med den översyn av alla nämnders reglementen som pågår kommer denna
fråga att kunna regleras
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden uppmanas att informera Kommunstyrelsen om det
förslag på gränsdragning och uppdrag man kommit överens om.
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
§ 142
2015/KS0297 001
Förändring av stadskansliets organisation för mark- och
exploateringsfrågor
Stadskansliet är i dag organiserat på sju avdelningar, Strategisk samhällsplanering,
Kvalitet- och utveckling, Personal- och förhandling, Näringsliv, Information,
Ekonomistyrning och Sekretariat. Mark- och exploateringsfrågorna är idag en enhet
inom avdelningen för Strategisk samhällsplanering.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-04-13

5 (27)

Förslaget innebär att Stadskansliets Markenhet blir en avdelning inom Stadskansliet.
Avdelningen ges namnet Markavdelningen.
En Markavdelning tydliggör uppdrag och mandat avseende mark- och exploateringsfrågorna samtidigt som ledning och utveckling av mark- och exploateringsverksamheten ges bättre förutsättningar. Detta innebär sannolikt ett mer fokuserat
och effektivt arbete än vad dagens organisation har förutsättningar att åstadkomma.
Den nya organisationen gäller fr.o.m. att ny markchef finns på plats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Den nuvarande Markenheten omvandlas till Markavdelning i Stadskansliets organisation.
§ 143
2015/KS0298 023
Anställning av markchef
Tjänsten som ”Markchef ” har varit annonserad under februari månad. Annons har
bl.a. funnits i lokal press och hos arbetsförmedlingen samt www.boras.se. 7 personer
sökte arbetet som ”Markchef ” varav 2 kallades till intervjuer.
Under förutsättning av Kommunstyrelsens beslut att den nuvarande Markenheten
omvandlas till Markavdelning i Stadskansliets organisation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Elisabeth Eickhoff anställs som avdelningschef för Markavdelningen.
§ 144
2014/KS0001 023
Delegationsbeslut; Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 3 februari–1 november
2014 (ärendenummer 18-37/2014).
§ 145
2014/KS0007 021
Delegationsbeslut; Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse vilka ej
delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal): föra
kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 4 september–24 november
2014 (ärendenummer 62 och 71/2014).
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§ 146
2014/KS0013 021
Delegationsbeslut; Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 27 mars–1 december 2014
(ärendenummer 27, 79 och 86/2014).
§ 147
2014/KS0016 021
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 6 oktober –1 december
2014 (ärendenummer 80 och 85/2014).
§ 148
2014/KS0017 024
Delegationsbeslut; delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 15 oktober–26 november
2014 (ärendenummer 3363–4068/2014).
§ 149
2014/KS0023 024
Delegationsbeslut; Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 10 oktober –19 december
2014 (ärendenummer 196-320/2014).
§ 150
2015/KS0001 023
Delegationsbeslut; Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnaden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 1 jan–1 mars 2015
(ärendenummer 1-4/2015).
§ 151
2015/KS0013 021
Delegationsbeslut; Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 20 januari 2015 (ärendenummer 14/2015).
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§ 152
2015/KS0016 021
Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering,
anställningsvillkor och ersättning
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 1 oktober 2014 –8 januari
2015 (ärendenummer 8-9/2015)
§ 153
2014/KS0700 003
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Borås Stads
kulturnämnd ska arbeta med kulturturism
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktige sammanträde den 20
november 2011 lämnat motion om kulturturism i Borås.
I motionen föreslås att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att
nämnden ska arbeta med kulturturism.
Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom kulturturism och är en viktig
samarbetspartner för andra aktörer t.ex. BoråsBorås.
Evenemang, inte minst kulturevenemang, i olika former och med olika huvudmän,
ofta i samverkan mellan företag och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av
Borås som en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att stärka varumärket.
Ett uppdrag till Kulturnämnden att arbeta med kulturturism ligger också i linje med
Vision 2025 samt för delar av Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015. Det
finns därmed skäl för att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att
nämnden ska arbeta med kulturturism
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
§ 154
2014/KS0843 020
Personalekonomisk redovisning 2014
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket
innebär att årets personalekonomiska redovisning är den sextonde i ordningen.
Med den personalekonomiska redovisningen vill Kommunstyrelsen lyfta fram
personalfrågorna i kommunen och visa vad som ligger bakom det som i den
ekonomiska årsredovisningen benämns personalkostnader. Verksamhetsmålen inom
personalområdet som varit aktuella under 2014 har följts upp och redovisas. Fler
områden som ges utrymme är jämställdhet, mångfald och hälsa.
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Den personalekonomiska redovisningen ska vara till hjälp vid strategiska beslut inom
personalområdet exempelvis vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald m.m. Kommunstyrelsen anser att
personalredovisningen ska utgöra en god grund för analys och uppföljning och
därmed ligga till grund för framtida strategiska bedömningar inom personalområdet.
Förslag och yrkanden
Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen ska utgöra grund för analys, uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som
redovisas.
Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av hur nämnder uppmärksammat de
utmaningar som redovisas.
Återrapportering sker hösten 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen ska utgöra grund för analys, uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisas.
Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av hur nämnder uppmärksammat de utmaningar
som redovisas.
Återrapportering sker hösten 2016.
§ 155
2015/KS0113 106 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla medborgardialog. (2015/KS0113 106)

b)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 29 januari
2015. (2015/KS0026 103)

c)

Förvaltningsområde för finska 2015. (2015/KS0264 130)
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e)

Stadsdelsnämnden Öster; Tillsyn av fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg 2014. (2014/KS0537 712)
Skolsituationen på Sjöboskolan i Borås Stad. (2014/KS0815 610)

f)

Nekad fritidshemsplats. (2015/KS0114 713

g)

Skrivelse gällande handikappfrågor. (2015/KS0148 739)

h)

Åtgärder inom Sociala omsorgsförvaltningen för att minska andelen
icke verkställda beslut. (2014/KS0273 739)

i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 24
februari 2015. (2015/KS0025 103)

§ 156
2015/KS0149 712
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskola; Ansgarsbackens förskola
Svenska kyrkan i Borås har ansökt om att få starta ny avdelning vid Ansgarsbackens
förskola. Avsikten är att befintligt fritidshem ska avvecklas över tid och att verksamheten övergår till förskola.
Stadsdelsförvaltningen Väster har granskat ansökan och bedömer att huvudmannen
uppfyller kraven för att bedriva fristående förskola.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Hanna Bernholdsson (MP) i handläggning och beslut i
detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S)
Att godkänna Svenska Kyrkan som huvudman för den utökade förskoleverksamheten vid
Ansgarsbackens förskola.
§ 157
2014/KS0817 600
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av
särskilt stöd
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och
skolor. Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen
och andra vartannat år.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-04-13

10 (27)

Enligt rapporten finns det inga tecken på att någon stadsdel har kunnat utöka med
fler personer i elevhälsan. Det framgår att endast 2 av 10 möjliga tjänster från SPKC
har övergått till elevhälsoarbete i stadsdelarna. Övriga befattningshavare sökte sig till
andra arbeten inom och utom kommunen. Bemanning inom elevhälsan har därmed
inte utökats, utan stadsdelarna har snarare svårigheter att tillsätta vakanta tjänster.
Kommunstyrelsen konstaterar att andelen förskolor och grundskolor som inte
lämnat uppgifter till kvalitetsrapporten återigen ökar. Kommunstyrelsen har tidigare
påtalat vikten av att samtliga enheter lämnar underlag så att rätt slutsatser kan dras av
de insamlade uppgifterna. Här måste nämnderna säkerställa att begärda uppgifter
lämnas till utvecklingsenheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Stadsdelsnämnderna lämnar redovisning till Kommunstyrelsen över:
-

Hur nämnden avser att säkerställa att de stödinsatser av specialistkaraktär, som gavs av
SPKC, även kan ges inom respektive nämnds elevhälsoorganisation.

-

Vilka åtgärder nämnden avser att vidta så att alla enheter lämnar begärda uppgifter till
utvecklingsenheten.

Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen senast den 5 juni 2015.
§ 158
2012/KS0713 700
Förslag på hur Borås Stad kan uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffande av våld mot kvinnor!
Kommunfullmäktige biföll 18 juni 2014 en motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) om att
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Kommunstyrelsen ansåg att Stadsdelsnämnd Väster, med samordningsansvar för
Individ- och familjeomomsorgen, var den nämnd som bäst kunde utforma ett förslag
på hur Borås Stad kan uppmärksamma dagen, och gav 24 november 2014 ett uppdrag till nämnden att ge förslag på hur FN:s internationella dag den 25 november för
avskaffandet av våld mot kvinnor årligen, kan utformas.
I sitt svar förespråkar nämnden att de aktiviteter för uppmärksammandet av dagen
stärker och knyter an till Borås Stads arbete med insatser för att motverka mäns våld
mot kvinnor i enlighet med Jämställt Västra Götaland – länsövergripande strategi för
jämställdhetsintegrering 2014-2017 som Kommunstyrelsen undertecknat under 2014.
Målgruppen bör vara såväl Borås Stads invånare som egen personal.
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Nämnden delar Kommunstyrelsens uppfattning att det är SDN Väster som ska
samordna genomförandet av ett årligt uppmärksammande av dagen men betonar att
frågan om våld mot kvinnor inte är en isolerad socialtjänstfråga. Mäns våld mot
kvinnor är en samhällsfråga, en folkhälsofråga och en jämställdhetsfråga och därmed
en angelägenhet för hela kommunen. Mot bakgrund av detta bär uppmärksammandet planeras och arrangeras i bred samverkan över förvaltningsgränserna
samt tillsammans med myndigheter och organisationer som har uppdrag inom
området eller utför brottsofferstödjande verksamhet.
En återkommande årlig satsning möjliggör en bredd och variation av teman och
aktivitetsformer.
Kommunstyrelsen ser positivt på nämndens svar och avser att ta med frågan om
ytterligare tilldelning av medel i samband med budgetprocessen 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S)
Stadsdelsnämnd Väster får, inom ramen för sitt samordningsansvar för Individ- och familjeomsorgen, i uppdrag att samordna arbetet med att uppmärksamma FN:s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor.
§ 159
2014/KS0485 100
Brukarundersökningar 2014; Individ- och familjeomsorgen
Brukarundersökningar har genomförts inom Individ- och familjeomsorgen under
2014. Nämnderna har lämnat redovisning av resultat och åtgärder.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Individ och familjeomsorgen utvecklat brukarundersökningarna och att det sker i samverkan mellan förvaltningarna samt med
andra kommuner.
Nämnderna har påtalat att svarsfrekvensen generellt är låg och att det är viktigt med
åtgärder för att öka andelen svar. I nämndernas redovisning anges flera åtgärders
som skulle kunna bidra till att öka svarsfrekvensen. Nämnderna uppmanas att
fortsätta samverka om åtgärder och förslag både inom Borås Stad och med övriga
deltagande kommuner.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämnderna uppmanas att fortsätta samverka om åtgärder och förslag både inom Borås Stad och
med övriga deltagande kommuner.
Sammanfattningen av nämndernas rapporter delges samtliga berörda nämnder.
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§ 160
2014/KS0035 236
Delegationsbeslut; Delegation för rivning av kommunala byggnader
av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt
intresse och rivningar av principiell betydelse
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 25 mars 2015 (ärendenummer 3-4/2014).
§ 161
2014/KS0733 255
Servitutsavtal – Simonsland 11 och Lundby 1:1
Kommunen har år 1971, genom ett bytesavtal med dåvarande ägaren till fastigheten
kommit överens om att kommunen får nyttja del av fastigheten Simonsland 11, för
erforderliga slänter. Dåvarande ägare ”Fastighetsaktiebolaget Yxan i Borås” erhöll i
sin tur en rätt att nyttja del av kommunens angränsande fastighet för infart och
parkering. 1974 gjordes en utvidgning av det tidigare avtalet där kommunen erhöll ett
större område med rätt till gångbana och stödremsa medan bolaget erhöll mer mark
för parkering och utfart. Rättigheterna har inte skrivits in i fastighetsregistret.
Rättigheterna har gjorts beroende av att de gäller så länge nuvarande stadsplan gäller
och är skrivna mellan kommunen och ett bolag. Fastigheten har senare bytt ägare vid
en rad tillfälle och år 1996 tecknades ett arrendeavtal mellan kommunen och Kungsleden Väst Fastighets AB för det område som rörde bolagets parkering. Något
arrende för kommunens rättighet har ej avtalats varvid den allmänna nyttjanderätten
torde bestå.
Nuvarande ägare till fastigheten Simonsland 11, ”bolaget” och som innehar arrenderätten har bestridit att betala fakturor motsvarande ca 45 000 kronor avseende
arrenderätten för tiden 2010-2014, samt därtill begärt återbetalning för den tid de
betalat, vilket motsvarar ca 200 000 kronor jämte ränta. De hänvisar till det gamla
bytesavtalet och har i första hand menat att detta torde vara ett servitutsförhållande
varvid kommunen felaktigt fakturerat bolaget. Kommunen har således haft
ekonomiska krav på bolaget för utebliven inbetalning av arrendeavgäld. Bolaget har i
gengäld ställt krav för på återbetalning av redan inbetald avgäld jämte ränta.
Mark och exploateringsavdelningen har efter ett antal möten och förhandlingar
träffat följande uppgörelse. Samtliga befintliga avtal mellan parterna som bygger på
den ursprungliga bytesaffären ersätts av två st nya servitutsavtal där kommunen
erhåller servitut för stödrems, gångväg och slänter. Bolagets fastighet erhåller servitut
för parkering och utfart.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättade servitutsavtal samt godkänna överenskommelse om utbetalning av 60 000
kronor som kompensation för den felfakturering som gjorts till Viskastrandsgatan Fastighets AB.
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§ 162
2015/KS0157 245
Fastighetsreglering berörande Druvefors 1:1 och Kamelian 2
Arbetet med ”Detaljplan för del av Druvefors Kamelian 2 m.fl.” pågår. I detaljplaneförslaget föreslås en del av Druvefors 1:1, som idag är allmän platsmark, bli
kvartersmark för bostadsbebyggelse.
Exploatören önskar att denna mark överförs från fastigheten Druvefors 1:1 till
Kamelian 2. Exploatören överlät område utan ersättning till kommunen 2007, då
området i den då gällande planen utgjordes av allmän platsmark. Med hänsyn till
detta har en överenskommelse om fastighetsreglering upprättats där kommunen
överlåter del av fastigheten Druvefors 1:1 till exploatören utan ersättning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering med Borås Nejlikan 2 AB.
§ 163
2015/KS0326 311
Medfinansieringsavtal rörande högkapacitetsräcke på Rv 40 med
anledning av exploatering på Kamelian 2
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder på fastigheten Kamelian 2 på
Druvefors pågår. Under arbetet har det framkommit att en skyddsanordning i form
av ett högkapacitetsräcke krävs på en del av riksväg 40. Högkapacitetsräcket är en
förutsättning för att kunna bygga bostäder på området.
Arbetet kan utföras i samband med Trafikverkets projekt ”Väg 40 – Genomfart
Borås”. Trafikverket har upprättat förslag på medfinansieringsavtal gällande parternas
åtaganden rörande finansiering av högkapacitetsräcket. Samtliga kostnader som åvilar
kommunen i förestående medfinansieringsavtal kommer i en särskilt upprättad
överenskommelse att övertagas i alla delar av exploatören Borås Nejlikan 2 AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket.
Godkänna upprättad överenskommelse med Borås Nejlikan 2 AB.
§ 164
2014/KS0703 272
Prissättning av kommunala småhustomter på Kadriljgatan på Brotorp
Utbyggnaden och förlängningen av Kadriljgatan genom gatu och va-anläggningar har
färdigställts på Brotorp inom ”detaljplan för Brotorp, del av Hulta 4:2, Kadriljgatan”,
där kommunen är ägare till 10 nya byggrätter. Tomterna kommer att erbjudas de som
är registrerade i kommunens tomtkö.
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Priset på tomterna är satt efter vad byggnadsarean i detaljplanen tillåter samt
jämförelser med andra tomtpriser i området. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea
om max 20 % av tomtarean. Med byggnadsarea menas den area som en byggnad
upptar på marken. Tomterna blir i storlek mellan 1 004 och 1 010 m², vilket ger en
byggnadsarea på mellan 200,8 och 202 m². Ingen hänsyn har tagits till markförhållandena på tomterna. Priset inkluderar inte VA-anslutningsavgift.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen fastställer försäljningspriset av 10 kommunala småhustomter på Kadriljgatan på
Brotorp till 800 000 kronor/tomt.
§ 165
2015/KS0096 269
Markavdelningen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Angående Bockaby. (2015/KS0096 269)

§ 166
2014/KS0077 041 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Nämndbudget 2015. (2014/KS0077 041)

b)

Regelbunden tillsyn av den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan
LBS AB. (2014/KS0133 612)

c)

Tolkförmedling Väst: Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan
2015-2017. (2015/KS0227 135)

d)

Insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. (2015/KS0277 612)

e)

Brilusa AB, byggnation av förskola i Saturnushuset. (2015/KS0290 290)

f)

Pro Södra Älvsborg, bidrag och Träffpunkt Simon. (2015/KS0293 705)

g)

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09 § 101, Ersättning
till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem.
(2015/KS0333 611)

h)

Upphandling av särskilt boende Byttorpsklint. (2015/KS0267 052)
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§ 167
2015/KS0044 0451
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lån
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: Den 5 mars 2015,
(ärendenummer 5/2015) och den 18 mars 2015 (ärendenummer 6/2015).

§ 168

2015/KS0070 042
2015/KS0231, 0232, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242,
0243, 0244, 0245 107

Årsredovisning 2014
Under 2014 har Borås Stad stöttat 30 projekt varav en del varit mycket små insatser
men initiativ med symbolvärde. Exempel på stora och små projekt är Tämta ridklubb
som erhållit 2500 kronor till en westernsadel för handikappridning, projektgruppen
Attraktiva Målsryd som fått 25 000 för invigning och minimässa för Målsryds torg
och BossNet ekonomisk förening som har fått 50 000 kronor i stöd för initialkostnader för att skapa fibernät. Det är mycket stora kostnader att sedan planera,
bygga och koppla upp fibernäten, så de är en liten summa totalt sett för att komma
igång, men mycket uppskattat i ett skede där man inte har så många upparbetade
kontakter för projektstart. Fiberföreningen i Tärby, Komlösa, Finnekumla ger en bild
av nivåerna för kringkostnader: ”Vi beräknar att medlemmarnas ideella arbete och
berörda markägares gratisupplåtelse av mark sänkt byggkostnaden med ca 1 miljon
kronor.
Under 2014 genomfördes en rad fiberinstallationer. Bostäder avslutade fibreringen av
sitt bestånd om 7000 lägenheter och ett antal mindre villaområden har byggts ut i
bl.a. Sandared, Sjömarken, Lyckbo Sjöstad, Hestra, Hässleholmen, Brämhults Kärra
och Sörmarken. Vad gäller Borås Fiberföreningar på landsbygd, så blev TKF fiber
(Tärby) med 200 hushåll första fiberförening att färdigställa sin installation och
Borgstena fiber med 250 hushåll blev klara i december 2014. Projektstöd till Medel
för lokal utveckling har både givit direkta och indirekta resultat med aktiviteter som
tex flertal publika invigningar, samt strukturerat arbete tillsammans för att få till
bestående resurser för framtida aktiviteter, samt inte minst har det förmedlats stor
glädje som smittar av sig både när stöd beviljas men också långt efter när projekt är
genomförda.
De indikatorer som är utvalda att följas upp visar att bredbandsutbyggnaden och
initiativkraften kring att söka medel för lokal utveckling leder åt målen, men kanske
går det för långsamt. Att påverka samhällsstruktur går långsamt och resultat av
åtgärder visar sig troligen efter längre tid än tio år, dvs resultat kan komma efter
visionens tidshorisont 2025. Det är också en utmaning i att hitta metoder för att
analysera kommunens påverkan på initiativkraften.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Verksamheterna under 2014 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste
Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB,
Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås
Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn
AB bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 156 762 634 kr avsätts till Resultatutjämningsreserven RUR 48 608 478
kronor. Totalt avsatt till RUR uppgår då till 250 000 000 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 92 356 000 kronor överförs från
tidigare år till 2015 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
Kulturnämnden beviljas ett ökat Kommunbidrag med 300 000 kronor gällande kapitalkostnader i
samband med Textilmuseets flytt till Textile Fashion Center. Kommunstyrelsen konstaterar att
projektet totalt har hållits inom de ekonomiska ramar som givits. Då investeringsandelen blivit
högre innebär det en högre årlig kapitalkostnad.
För verksamhetsåret 2014 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på 600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2014 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste Recovery
AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader
i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile
Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till
handlingarna.
§ 169
2015/KS0171 611
Ansökan från internationella Engelska Skolan i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad ansökan.
Stadsdelsnämnden Norr har yttrat sig.
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Kommunstyrelsen menar att det uppstår negativa långsiktiga pedagogiska och
ekonomiska konsekvenser om IES utökar sin etablering i enlighet med ansökan.
I Centrala Borås byggs till och om två nya grundskolor Kristinebergskolan F-6 och
Bodaskolan F-9. Kristinebergskolan byggs om för 108 miljoner kronor och Bodaskolan byggs om för 164,5 miljoner kronor. Denna planering är för att långsiktigt
möta de kommande volymerna och med utökning av IES finns en uppenbar risk att
lokalkostnaden per elev ökar på bekostnad av pedagogisk verksamhet då det blir en
överkapacitet i Borås.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker att Engelska Skola i Sverige AB får godkännande för utökning
av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker att Engelska Skolan i Sverige AB får godkännande för utökning av
befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns 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 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 Johan Österlund (SD), Per Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Borås Stad avstyrker att Engelska Skola i Sverige AB får godkännande för utökning av befintlig
fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
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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§ 170
2015/KS0151 373
Remiss av slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät Planera för effekt (SOU 2014:84)
Borås Stad är positiva till förslaget och stöder tankarna kring planen för utveckling av
smarta elnät. Det är dock viktigt att nyttan kontra kostnaden för elanvändaren analyseras djupare. Borås anser också att det är viktigt att Svensk Energi får medverka i
Energimarknadsinspektionens nyttoanalysarbete. Det är också viktigt att rådet förankrar hos Energimarknadsinspektionen så kostnader som initieras av förslaget får
ingå i elnätbolagens intäktsramar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Yttrande på remiss avseende SOU 2014:84, slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta
elnät – Planera för effekt, godkänns och beslutas att skickas in till Miljö- och Energidepartementet.
§ 171
2014/KS0382 049
Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och
Annette Carlson (M); Ordning och reda - pengar på utsatta tider
Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att se över Borås Stads
betalningsrutiner samt att ge ansvarig verksamhet ett mål om nollvision avseende
anmälningar till kronofogden samt försenade fakturor.
Motionärerna menar att kommunen inte är en pålitlig betalare, vilket kan skapa
ekonomisk osäkerhet för de fordrande företagen. Vidare anser motionärerna att
Borås Stad inte har något system för att fånga upp förfallna fakturor. Sena
leverantörsbetalningar och förekomst hos kronofogden är en stor förlust för stadens
anseende. Till grund för påståendena pekar motionärerna på att under 2013 har över
64 000 leverantörsfakturor betalats för sent, och 12 gånger har Borås Stad hamnat
hos kronofogden. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att Borås Stad ska vara en
god och pålitlig betalare. Det är viktigt att agera seriöst och vårda Borås Stads
anseende. Kommunen måste uppfylla samma krav på betalningsmoral som den själv
ställer på sina leverantörer.
Kommunstyrelsen bedömer att leverantörsfakturarutinen i stort fungerar väl. Det
finns en fungerande organisation som är väl medveten om betalningsproblematiken.
Det finns också kontroller både manuellt och automatiskt i ekonomisystemet. Att 5-6
% av fakturorna blir betalda för sent, och att i betalningsindex ligga på 1 dag för sent,
är acceptabelt i en organisation med över 200 000 fakturor per år. Däremot ska Borås
Stad självklart sträva efter att bli bättre och arbeta aktivt för att minimera antalet för
sent betalda fakturor.
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Det är olyckligt att Borås Stad hamnar hos kronofogden. Det skadar kommunens
anseende. En tvistighet kring en faktura ska lösas innan det går så långt som till
kronofogden. Att få en ansökan om betalningsföreläggande kan vara svårt att helt
undvika. Men det är inte acceptabelt att Borås Stad får utslag eller restförda skulder
hos kronofogden.
Kommunstyrelsen anser att redovisningsenheterna såväl centralt som på
förvaltningsnivå ska arbeta för en förbättring generellt, och för en nolltolerans
avseende skulder hos kronofogden speciellt. Kommunstyrelsen vill även framhålla
ansvaret hos respektive attestansvarig. Ytterst ligger det hos denne att tillse att en
faktura kan betalas i tid.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionens första beslutsmening anses besvarad och att
den andra beslutsmeningen bifalles.
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.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M).
§ 172
2015/KS0334 290
Anslagsframställan för nybyggnation av Dammsvedjans förskola, del
av Gässlösa 5:1
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 mars 2015 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnation av en förskola för 140 barn med 7
avdelningar vid Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1. Investeringsutgiften beräknas till
33 585 000 kronor.
Detta avser en färdigprojekterad förskola som ursprungligen var avsedd för
Johannelundsgatan men placeras nu inom detaljplanen Gässlösa 5:1 del av.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges budget 2015.
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Stadsdelsnämnd Väster har den 25 mars 2015 tillstyrkt framställan i sin helhet.
Kommunstyrelsen har den 13 april 2015 beslutat att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 585 000 kronor avseende nybyggnation av förskola på Dammsvedjan,
del av Gässlösas 5:1 i enlighet med nämndens förslag den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 585 000 kronor avseende nybyggnation av förskola på
Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1 i enlighet med nämndens förslag den 24 mars 2015.
§ 173
2014/KS0849 106
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma, ombuds mandat på
stämman
Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 16 april 2015. På
stämman ska bland annat beslut fattas kring nya ägardirektiv, nya stadgar, plan för
Kommuninvests kapitaluppbyggnad och årlig insatsskyldighet.
Kommuninvest behöver höja sin soliditet för att uppfylla framtida EU-regler
avseende bankers och finansinstituts kapitalbas. För att förstärka det egna kapitalet
föreslås en ny plan för kapitaluppbyggnad vilket kräver ändring i stadgarna (beslut på
två årsstämmor i rad krävs och första beslutet togs på stämman 2014).
Tidigare har Kommuninvests kapital förstärkts genom extra marginalpålägg på
utlåningsräntorna. För att kunna sänka medlemmarnas låneräntor och för att
snabbare nå upp till nödvändig soliditet, byts nu strategin för den nödvändiga
kapitalförstärkningen. Förstärkningen föreslås nu ske genom inbetalning av
medlemsinsatser; en årlig insats och en möjlighet till frivillig extrainsats.
Kommuninvest beräknar att behöva ha ett kapital på 6 mdkr och en bruttosoliditet
på 1,5 % per 2017-12-31, vilket innebär ett behov av ökat kapital med 2,8 mdkr.
Miniminivån per kommun är en insats på 200 kr/kommuninvånare och högsta nivån
är 900 kr/invånare. Sannolikt behöver insatsen upp till 900 kr/invånare för att nå det
uppsatta soliditetsmålet. Därför möjliggörs för medlemmar att redan efter stämmobeslutet göra en extrainsats för att nå maximal insats 900 kr/invånare.
Kommuninvest har kommunicerat frågan om nya stadgar och ny plan för kapitaluppbyggnad dels i samband med förra årets stämma, men även i skriftlig information
i medlemssamråd under hösten 2014 samt i stämmohandlingar till årets stämma.
Kommunstyrelsen bedömer Kommuninvests förslag på kapitaluppbyggnad,
återbäring och ränta på insatskapital som lämpligt och nödvändigt för att säkerställa
Kommuninvests kapitalkrav. Det är också värdefullt att utlåningsräntan blir mer
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jämförbar med konkurrerande upplåningsformer genom att den extra ”kapitalbasuppbyggande” marginalen tas bort. Kommunstyrelsen återkommer efter föreningsstämman angående hantering av frågan om extra insats för att nå maximal nivå på
900 kr/invånare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2015 ges mandat att rösta i
enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.
§ 174
2014/KS0162 611
Överklagande av beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm om
godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för grundskola m.m.
Stadsjurist Lars-Olof Danielsson har med stöd av den fullmakt som Kommunstyrelsen utfärdat överklagat beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm 2015-03-13
(Mål 14953-14) att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för grundskola
m.m.
Kommunen har i sitt yttrande till Skolinspektionen och i sitt överklagande till
Förvaltningsrätten angett att en etablering av Erlaskolan avsevärt skulle försvåra det
integrationsarbete angett kommunen bedriver. Erlaskolan kommer främst att
använda vända sig till elever som idag går på Bodaskolan och Fjärdingskolan, två
skolor med naturligtupptagningsområde från både det socioekonomiskt utsatta
området Hässleholmens större flerfamiljskvarter och de mer ekonomiskt stabila
områdena Brämhult, Hässleholmens villakvarter och Kypedalen. Idag finns en
naturlig mötespunkt för elever från de olika områdena på de två angivna skolorna.
Redan nu finns ett söktryck på kommunens egen skola i Centrum, Engelbrektsskolan, från föräldrar till barn från Brämhult, Hässleholmens villakvarter och
Kypedalen att ta emot deras barn. Kommunen arbetare dock aktivt med integrationsarbete för att barn från Hässleholmens flerfamiljskvarter skall få möjlighet att
integreras i samhället i övrigt. En av integrationsåtgärderna är att inte tömma
Bodakolan och Fjärdingsskolan från elever från de ekonomiskt stabilare områdena.
Det arbetet försvåras avsevärt, om elever från andra delar av närbelägna områden
väljer att gå på Erlaskolan. Det förtjänar påpekas att Hässleholmen är ett av de
femton nationellt utpekade utanförskapsområdena i Sverige.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Vidtagen åtgärd godkänns.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Vidtagen
åtgärd godkänns och överklagandet återkallas, se bilaga.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-04-13

22 (27)

Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns 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 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 Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Johan Österlund (SD) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1, avstår på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Vidtagen åtgärd godkänns.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 175
2013/KS0605 372 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Beslut om ny 130 kV-ledning mellan Sobackens miljöanläggning och
Vattenfalls luftledning i Borås Stad. (2013/KS00605 372)

b)

Beslut med anledning av Borås Elnät AB:s ansökan om nätkoncession
för ny 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
(2013/KS0599 372)

c)

Tillstånd och samråd för ledningsdragning kring Länghem i Tranemo
och Borås kommuner. (2015/KS0281 265)
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2014/KS0650 407, 2014/KS0693 407,
2014/KS0759 407, 2014/KS0763 407,
2014/KS0813 407, 2014/KS0865 407 2
2014/KS0866 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 december 20146 februari 2015.
§ 176

§ 177
2014/KS0303 532
Politisk representation i styrgruppen för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma
projektorganisation för Götalandsbanan
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2014 att godkänna samarbetsavtalet för
Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma
projektorganisation för Götalandsbanan. Borås Stad har i styrgruppen representerats
av Tom Andersson (MP), Kjell Classon (S) och Annette Carlson (M). Kommunstyrelsen föreslås nu besluta att Borås Stad representeras av Kommunstyrelsens
presidium.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stad representeras i styrgruppen av Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M) och Tom
Andersson (MP).
§ 178
2015/KS0108 106
Beslut om Medel för lokal utveckling 2015 ansökningarna nr 14, 17,
22, 26, 29, 32 och 33
Kommunstyrelsens delegation för medel till lokal utveckling hade möte den 19 mars
och beviljade 17 projekt, medan 12 avslogs. Ansökningar på över 100 000 kronor ska
Kommunstyrelsen besluta om. Av de sjuansökningar som berörs denna gång har
delegationen rekommenderat Kommunstyrelsen att bifalla två, samt avslå fem.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Bifall ges till ansökningarna från Vänga Bollklubb (ärende nr 14 om 165 000 kr) och Tärby
Fritidsförening (ärende nr 17 om 150 000 kr), medan ansökningar avslås från IK Ymer (nr 22),
Borgstena Framtid (nr 26), Halla Fritidshusförening (nr 29), Gånghesters Sportklubb (nr 32) och
Målsryds föräldraförening (nr 33).
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§ 179
2015/KS0137 531
Förnyelse av avtal för kostnadsfria kollektivtrafikresor i lågtrafik för
personer +65
Sedan år 2012 har personer från 65 års ålder erbjudits att resa gratis med kollektivtrafiken under lågtrafikperioder i Borås. För kostnaderna har kommunen gjort ett
tillköp som omfattar inkomstbortfall och administration av korten. Det gamla avtalet
har löpt ut och ett nytt avtal har tagits fram med samma regler och förutsättningar
för den enskilde.
Västtrafik räknar med att det finns ca 16.500 kort utfärdade. Ungefär 75% av de som
erbjuds kort väljer att hämta ut kortet.
Den tidigare beräkningsmodellen gjorde det svårt att förutse vilka kostnader som
tillköpet medförde eftersom modellen var beroende av hur många resor som gjordes
med korten under året. Korten har också lett till att fler resor än beräknat har gjorts
vilket ökat kostnaderna för kommunen ytterligare.
Den nya beräkningsmodellen slår istället ut kostnaderna så att dessa gäller per
utfärdat kort oberoende av hur många resor som sker, vilket gör det lättare att
budgetera kostnaderna för detta tillköp.
Kommunen har ställt frågan till Västtrafik om resenärerna skulle kunna stå för den
administrativa kostnaden för att undvika att kort som inte används hämtas ut.
Västtrafik har svarat att priset som anges i avtalet utgår från att det finns ca 16.500
kort utfärdade. Om antalet kort skulle minska på grund av kommunen tar ut
administrativ avgift av den enskilde så skulle Västtrafik justera upp kortkostnaden så
att tillköpet för kommunen skulle förbli detsamma men med den ändringen att
kommunen också skulle behöva administrera korten, något som Västtrafik gör idag.
Tillköpet följer prisutvecklingen för övriga färdbevis och kan komma prisjusteras
under året. De senaste åren har kollektivtrafiken har prisökningar över +6%, en
utveckling som sannolikt kommer att fortsätta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna Västtrafiks avtalsförslag för tillköp av kostnadsfria kollektivtrafikresor i lågtrafik för
personer + 65 år.
§ 180
2014/KS0277 370
Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har bett Borås Stad att yttra sig över föreslagen vindkraftpark i
Dållebo i Ulricehamns kommun.
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För aktuellt projekt hölls ett samrådsmöte med berörda myndigheter i Rångedala
bygdegård den 24 januari 2012, på initiativ av exploatören.
För tre av de fyra planerade vindkraftverkens placeringar ändrats sedan samrådsmötet. Vindkraftverken har flyttats ca 250-280 m åt nordost från sina ursprungliga
placeringar för att hamna inom det utpekade området i Ulricehamns kommuns
vindbruksplan. Samtliga planerade vindkraftverk ligger nu inom utpekat område.
Avståndet till vår kommun och tätorten Rångedala har därmed ökat i förhållande till
tidigare planer. Ett antal fastigheter i Borås var i tidigare förslag berörda av ljud över
gränsvärdena 40dB. Ingen av dessa berörs av överstigande gränsvärden för skuggor
eller buller i det nya förslaget.
Miljöförvaltningen har som myndighetsutövare via delegation yttrat sig till Ulricehamn både i april och oktober 2014 och inte haft något att erinra mot föreslagen
etablering.
Placeringen vid riksväg 40 stämmer väl med Borås rekommendationer om samordning med andra störningar.
Eventuella konflikter med en framtida Götalandsbana har uppmärksammats i
processen och Borås Stad uppmanar att fortsatt dialog i första hand bör hållas med
Trafikverket kring frågan.
Borås Stad ser positivt på föreslagen etablering.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad ser positivt på föreslagen etablering.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande med förslag till avstyrkan av ansökan, se bilaga.
Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att meddela
Ulricehamns kommun att Borås Stad inte har några synpunkter på eventuell
vindkraftsetablering.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag, dels till
Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Kerstin Hermanssons yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Tom Anderssons yrkande är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till Morgan Hjalmarssons yrkande och dels till Kerstin Hermanssons
yrkande och finner Morgan Hjalmarssons yrkande med övervägande ja besvarad.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-04-13

26 (27)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Morgan Hjalmarssons yrkande skall vara motförslag i huvudomröstningen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C).
Huvudomröstning
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 förslag.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Johan Österlund (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson (M).
Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad ser positivt på föreslagen etablering.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Johan Österlund (SD).
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 169
E5

Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige
AB om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass
och fritidshem
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker att Engelska Skolan i Sverige AB får godkännande för
utökning av befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E5
ALTERNATIVT REMISSVAR

Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige
AB om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass
och fritidshem
Kommunstyrelsen i Borås Stad tillstyrker att Internationella Engelska Skolan
AB (IES) får godkännande att utöka sin grundskola med mera i Borås.
I Borås Stads befolkningsprognos för 2015-2019 framgår att befolkningen
kommer att växa med drygt 1000 personer årligen. Ökningen förväntas främst i
åldersgruppen under 18 år. Beaktat befolkningstillväxten i åldersspannet 0-14
år, vilka är mest aktuella i förevarande fall, välkomnar Borås Stad att IES vill
utöka sin verksamhet. 2014 finns 18 661 personer i åldersgruppen 0-14 år och
2019 finns 20 924 personer i samma åldersgrupp. Antalet barn i åldersgruppen
ökar alltså med 2263 barn enligt prognosen.
Antalet barn i skolåldern 5-14 år ökar med 1631 barn mellan 2014 och 2019.
Borås Stad har pågående byggnationer, Kristinebergsskolan och Bodaskolan,
som kommer att öka kommunens kapacitet med 200 platser. Detta är långt
ifrån tillräckligt enligt befolkningsprognosens siffror.
Därutöver har Lärande i Sverige AB givits tillstånd av Skolinspektionen att
etablera skola med plats för cirka 500 elever. Beslutet har överklagats av Borås
Stad men Förvaltningsrätten har avslagit överklagandet.
Borås Stad gör bedömningen att en utökning av Internationella Engelska
Skolans verksamhet i Borås är gynnsam för skolväsendet i Borås.
Bedömningen sker beaktat antalet elever i kommunen, antalet kommunala
skolor samt den i prognos redovisade elevökningen fram till 2019.
Utöver ovan nämnda faktorer ser Borås Stad positivt på en ökad mångfald och
konkurrens inom utbildningsväsendet i Borås Stad.
Sammanfattningsvis föreslår Borås Stad Skolinspektionen att godkänna
rubricerad ansökan.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 174

E 10
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av beslut av Förvaltningsrätten i
Stockholm om godkännande av Lärande i Sverige AB
som huvudman för grundskola m.m.
Stadsjurist Lars-Olof Danielsson har med stöd av den fullmakt som
Kommunstyrelsen utfärdat överklagat beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm
2015-03-13 (Mål 14953-14) att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman
för grundskola m.m.
Efter ytterligare beredning i Kommunstyrelsen föreslås nu att överklagandet
återkallas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Vidtagen åtgärd godkänn.
Överklagandet återkallas.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E 10
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av beslut av Förvaltningsrätten i
Stockholm om godkännande av Lärande i Sverige AB
som huvudman för grundskola m.m.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2014 att överklaga Skolinspektionens
beslut att bevilja Lärande i Sverige AB:s ansöka om att godkännas som
huvudman för grundskola m.m. Allianspartierna föreslog då att beslutet inte
skulle överklagas.
Den 18 augusti 2014 beslutande Kommunstyrelsen om ett yttrande med
anledning av pågående domstolsprövning av Skolinspektionens beslut.
Allianspartierna föreslog i samband med detta att överklagandet skulle
återkallas, ett yrkande som inte vann Kommunstyrelsens gillande.
Stadsjurist Lars-Olof Danielsson har med stöd av den fullmakt som
Kommunstyrelsen utfärdat överklagat beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm
2015-03-13 (Mål 14953-14) att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman
för grundskola m.m.
Beaktat ovan föreslås att överklagandet av Förvaltningsrättens dom av den 13
mars 2015 återkallas. Det saknas anledning att söka prövningstillstånd hos
Kammarrätten då Förvaltningsrätten har varit tydlig med att etableringen inte
kan anses medför så påtagliga negativa följder av bestående karaktär för
kommunen som avses i 2 kap. 5 § skollagen.
KOMMUNSTYRELSEN
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SP 6
ALTERNATIVT FÖRSLAG

Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns
kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Avge yttrande med förslag till avstyrkan av ansökan
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

SP 6

ALTERNATIVT REMISSVAR
Ulricehamns kommun

Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo
i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har bett Borås Stad att yttra sig över föreslagen
vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns kommun.
För aktuellt projekt hölls ett samrådsmöte med berörda myndigheter i
Rångedala bygdegård den 24 januari 2012, på initiativ av exploatören.
För tre av de fyra planerade vindkraftverkens placeringar ändrats sedan
samrådsmötet. Vindkraftverken har flyttats ca 250-280 m åt nordost från sina
ursprungliga placeringar för att hamna inom det utpekade området i
Ulricehamns kommuns vindbruksplan. Samtliga planerade vindkraftverk ligger
nu inom utpekat område. Avståndet till vår kommun och tätorten Rångedala
har därmed ökat i förhållande till tidigare planer.
Eventuella konflikter med en framtida Götalandsbana har uppmärksammats i
processen och Borås Stad uppmanar att fortsatt dialog i första hand bör hållas
med Trafikverket kring frågan.
Verken ligger i direkt anslutning till kommungränsen och närmaste samhälle är
Rångedala som ligger cirka 1,5 km sydväst om den föreslagna lokaliseringen.
Landskapsbilden för Borås Stads invånare i området kommer att försämras
påtagligt jämfört med hur landskapet ser ut idag. En etablering av
vindkraftverk på platsen skulle störa boende i Borås Stad samt frilufts- och
naturlivet i kommunen. Därutöver påverkar vindkraftsetableringar vilka
möjligheter som finns att använda marken i framtiden, samtidigt som värdet på
befintliga omgivande hus och fastigheter kan sjunka.
Borås Stad hade i Ulricehamns ställe avstyrkt förslaget till etablering.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13, § 180

SP 6
ALTERNATIVT FÖRSLAG

Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns
kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att meddela Ulricehamns kommun att Borås Stad inte har några synpunkter på eventuell
vindkraftsetablering.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

SP 6

ALTERNATIVT REMISSVAR
Ulricehamns kommun

Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo
i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har bett Borås Stad att yttra sig över föreslagen
vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns kommun.
För aktuellt projekt hölls ett samrådsmöte med berörda myndigheter i
Rångedala bygdegård den 24 januari 2012, på initiativ av exploatören.
För tre av de fyra planerade vindkraftverkens placeringar ändrats sedan
samrådsmötet. Vindkraftverken har flyttats ca 250-280 m åt nordost från sina
ursprungliga placeringar för att hamna inom det utpekade området i
Ulricehamns kommuns vindbruksplan. Samtliga planerade vindkraftverk ligger
nu inom utpekat område. Avståndet till vår kommun och tätorten Rångedala
har därmed ökat i förhållande till tidigare planer.
I och med att verken flyttats in i det utpekade området i Ulricehamns kommun
har Borås Stad inga synpunkter på förslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

