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Nr 110
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
t o m 15 oktober 2014
2013-11-18

2013/KS0692 006

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 21 maj med början kl 13.00, den
20 februari, den 25 september med början kl 17.00 och
i övrigt med början klockan 18.00.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i
Borås Tidning.

Sammanträden skall hållas följande dagar 2014:

Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.

16 januari, 20 februari (allmänhetens frågestund),
20 mars, 24 april, 21 maj (onsdag, årsredovisning och
allmänhetens frågestund), 18 (onsdag) juni, 14 augusti,
25 september (allmänhetens frågestund).

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 111
Ändring av taxebilaga 1 i taxor för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område
2013-11-18

Dnr 2013/KS0634

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2013-09-24

Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förändrad taxebilaga 1 i taxor för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla
fr o m 2014-01-01. Förändringen kom inte med i ordinarie
beslut om taxeförändringar i samband Kommunfullmäktiges antagande av Budget 2014.
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrad
taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Syftet med förslaget är dels att tydliggöra
vad tillsyns- och prövningsinsatser inom de berörda områdena kostar, dels att minska det administrativa arbetet
för förvaltningen och berörda verksamhetsutövare eller
medborgare i samband med debiteringen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till förändrad taxebilaga 1 i taxor för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla fr o m
2014-01-01 godkänns
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Miljö- och konsumentnämnden

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 134
Ändring av taxebilaga 1 i taxor
för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Ärendet

Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till en ändrad
taxebilaga 1 i taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Syftet med förslaget är dels att tydliggöra
vad tillsyns- och prövningsinsatser inom de berörda områdena kostar, dels att minska det administrativa arbetet
för förvaltningen och berörda verksamhetsutövare eller
medborgare i samband med debiteringen.
De aktuella tillsynsområdena är av sådan karaktär att en
fast schablonavgift med fördel kan tillämpas. Förvaltningen har idag mångårig erfarenhet av hur lång tid handläggningen tar och taxan innehåller redan ett flertal tillsynsoch prövningsmoment där en fast schablonavgift tas ut.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2013.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa den ändrade taxebilaga 1 i taxor för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla
fr o m 2014-01-01.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Taxebilaga 1

Ändringar markerade med kursiv fet röd stil
Avgifts
underlag

Skydd av naturen 7 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Timtaxa
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djuroch växtskyddsområde och vattenskyddsområde

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Timtaxa
Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timtaxa

Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

3 timmar

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6 timmar

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt inom vattenskyddsområde
6 timmar
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle

6 timmar

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4 timmar

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
- 6-25 personekvivalenter
- 26-200 personekvivalenter

6 timmar
10 timmar

7. Ändring av befintlig godkänd avloppsanordning

Timtaxa

Ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom vattenskyddsområde

1 timme

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 timmar

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd

6 timmar

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Timtaxa

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet

1 timme

Övrig tillsyn
Tillsyn över avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett som kräver tillstånd enligt 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende
1. Tillsynsbesök avloppsanordning, avgift per inspektion

2 timmar

2. Extra utredning i samband med tillsyn över avloppsanordning

Timtaxa

3. Föreläggande om åtgärdande av bristfälligt avloppsanordning

2 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
2 och 4

Tillsyn av verksamhet inom ramen för särskilt tillsynsprojekt med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning:
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment
- av större omfattning med många kontrollmoment

3 timmar
5 timmar
8 timmar

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timtaxa
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Avgifts
underlag

Hälsoskydd 9 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsokydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

1 timme

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1 timme

3. Orm

1 timme

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av
40 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 timme

Annan prövning av frågor enligt lokala föreskrifter

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om
att driva eller arrangera
1. V
 erksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg

1 timme

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

1 timme

3. Skolverksamhet (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor etc.)

1 timme

Övrig tillsyn
Tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 3
Fast årlig tillsynsavgift

Taxebilaga
3 och 4

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av
många enligt Naturvårdsverkets allmänna råd samt badvattenförordningen (SFS 2008:218)
Avgift för provtagning, per tillfälle
1. Strandbad

1 timme

2. Badanläggningar

1 timme

3. Enstaka bassänger

1 timme

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även fast årlig tillsynsavgift ut enligt vad som anges i taxebilaga 3.
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Timtaxa

Tillsyn av verksamhet inom ramen för särskilt tillsynsprojekt med fastställda ramar för tillsynens omfattning och inriktning:
- av mindre, begränsad omfattning med ett fåtal kontrollmoment
- av normalstor omfattning med ett flertal kontrollmoment
- av större omfattning med många kontrollmoment

3 timmar
5 timmar
8 timmar

Verksamheter som orsakar miljöskador 10 kap MB
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timtaxa

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timtaxa

Övrig tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt
10 kap miljöbalken

Timtaxa

Kemiska produkter 14 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

B 772

4 timmar

kommunfullmäktiges handlingar | 19 December 2013

Avgifts
underlag
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

2 timmar

Information
Handläggning av information enligt 28 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen.
Timtaxa
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 §
(krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus)
1. F
 örvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja eller spilloljor i öppen cistern i mark med tillhörande rörledningar och slangledningar

2 timmar

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring
av brandfarliga vätskor samt spillolja

2 timmar

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

2 timmar

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

2 timmar

Övrig tillsyn
Handläggning av rapport enligt 29 § Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen (fast årlig tillsynsavgift).
Om brister i rapporteringen medför tillsyn som går utöver en timmes handläggningstid ska avgift för denna extra
tillsyn utgå som timavgift.
Övrig tillsyn av kemiska produkter

1 timme
Timtaxa
Timtaxa

Avfall och producentansvar 15 kap MB
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 §
tredje och fjärde styckena miljöbalken
4 timmar
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att återvinna eller bortskaffa annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927)

2 timmar

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare om kompostering av hushållsavfall

Ingen avgift

Övrig tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (SFS
2011:927)

Timtaxa

Övrig tillsyn av avfallshantering och producentansvar

Timtaxa
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Nr 112
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 30 september 2013
2013-11-18

Dnr 2013/KS0432 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
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förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
2013-10-28

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS
t o m den 30 september 2013
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade t o m 30 sept. 2013

Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Antal dagar sedan beslut

Ej verk
ställda
beslut

Typ av insats

30 sept

X

Kontaktperson

972

M

880

546

K

454

153

K

366

M

181

168

M

181

164

M

262

153

K

272

153

M

229

K

117

K

91

M

122

M

122

M

91

M

91

242

K

150

1 244

M

1 152

1 162

M

1 070

1 216

K

1 124

894

M

802

882

M

790

K

618

504

K

412

183

X

X

Bostad med särskild
service vuxna

Korttids vistelse

30 juni

273

122

X

Män/
kvinnor

507

K

415

403

K

311

1 418

K

1 326

460

K

368

231

M

257

M

487

Ledsagarservice

546

K

454

Daglig verksamhet

186

M

94

734

M

642

187

M

95

471

M

379

137

K
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Analys Sociala omsorgsnämnden

Korttidsvistelse enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS

Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår som ej verkställt sedan mars 2010, familjen har
önskan om en speciell lösning på korttidsbehovet. Ett
beslut är delvis verkställt genom stödfamilj. Ett beslut vilar
då familjen sökt andra insatser.

11 beslut rapporteras som ej verkställda. Sex av besluten
rapporteras som icke verkställda för första gången. Det
handlar om nya beslut eller avbrott i verkställigheten
under andra kvartalet 2013.
För två personer är insatsen inte längre aktuell. Dessa
ärenden har lämnats till handläggare för omprövning av
beslutet. För övriga gäller att det inte har varit möjligt att
hitta lämplig kontaktperson. Flera av besluten är svåra att
verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver
särskild kompetens hos kontaktpersonen. Personen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid september månads utgång fanns åtta ej verkställda
beslut om bostad med särskild service. Tre brukare har
tackat ja till lägenhet på gruppbostaden Logatan (fd Älggatan) som beräknas vara klart för inflyttning under 2014.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter
som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål
om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Ledsagarservice enligt LSS

Vid september månads utgång fanns ett icke verkställt
ledsagarbeslut, ärendet är lämnat till handläggare för
omprövning av beslutet då personen avböjer den beviljade
insatsen.

Daglig verksamhet enligt LSS

Fem beslut rapporteras som ej verkställda. För tre personer
har planeringen av daglig verksamhet avbrutits eller förskjutits på grund av att oklarheter i kommunens fortsatta
dagliga verksamhet. I två ärenden har personen tackat nej
och/eller velat avvakta med ytterligare studiebesök eller
erbjudande om plats.
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Bilaga
2013-10-28

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 30 september 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen t.o.m. 30 sept 2013

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

Antal dagar sedan beslut

Ej verk
ställda
beslut

Typ av bistånd

X

Kontaktperson

X

Kontaktfamilj

X

Särskilt boende

30 sept

Män/
kvinnor

30 juni

207

M

115

189

M

97

163

M

103

K
M

262

K
Stadsdel Väster

X

X

X

Social omsorgsnämnd

110

Kontaktfamilj

316

M

224

98

M

112

98

K

112

168

M

112

207

M

112

K

112

Äldreomsorg
X

Arbetslivsnämnden

M

Äldreomsorg
X

Stadsdel Norr

105

Kontaktperson

145

M

Kontaktfamilj

244

M

Öppenvårdinsats

118

M
M

152

Individ- och familj
X

Kontaktperson

621

529

311

K

219

X

Särskilt boende

532

M

440

Analys Stadsdel Öster

Analys Stadsdel Väster

Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att hitta kontaktpersoner/familjer, för att kunna
verkställa besluten så snabbt som möjligt. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för
de speciella behov som ett specifikt barn har.

Barn och Familj hade den 30 september 2013 fem ej verkställda beslut, alla beslut gäller bistånd i form av kontaktfamilj.

Orsaken till icke verkställt beslut inom särskilt boende
stadsdel Öster, är att den enskilde tackat nej till erbjuden
plats. Sökanden har önskemål om ett specifikt boende och
vill vänta tills detta blir ledigt.

Två ärenden har tidigare haft verkställd kontaktfamilj men
där familjerna valt att avsluta uppdraget. Med anledning
av särskilda behov hos barnen har man ännu inte kunnat
matcha ihop barnen med en ny kontaktfamilj.
För två av de andra barnen som väntar på kontaktfamilj
är insatsen på väg att startas upp. Ett barn med autismliknande drag med särskilda behov har väntat på att få sin
insats verkställd sedan april i år.
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Under det senaste kvartalet har det skett fem verkställigheter gällande barn där beslut om kontaktfamilj togs för mer
än tre månader sedan. Därutöver har flera verkställigheter
skett där barnet/ungdomen har väntat kortare tid är tre
månader på att få insatsen verkställd.

Sociala omsorgsnämnden enligt SoL

Analys Stadsdel Norr

Vid september månads utgång fanns det ett ej verkställt
beslut om särskild boendeform med socialt andrahandskontrakt. Verksamheten har inte kunnat finna någon
lämplig bostad.

Under tredje kvartalet hade Stadsdelsnämnd Norr tre
beslut som inte verkställts inom 3 månader.
Det är en ungdom som har erbjudits kontaktfamilj men
tackat nej till denna.
När det gäller insatsen kontaktperson har det varit svårt
att hitta en lämplig person. Öppenvårdsinsatsen inte
kunnat verkställas med anledning av kö på den interna
öppenvården
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Vid september månads utgång fanns två ej verkställt beslut. En person har beslut från januari 2012 med speciella
önskemål som inte har kunnat uppfyllas p g a av hans
funktionsnedsättning. Ett av besluten har verkställts i
början av oktober.
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Nr 113
Inrättande av resultatutjämningsreserv RUR
i Borås Stad
2013-11-18

2013/KS0655 040

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. RUR är frivillig att
tillämpa men de kommuner som tänker göra det måste
besluta om hur reserven ska hanteras.
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svagare än normalt. RUR är
avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget för att skapa större stabilitet för verksamheterna.
RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till
bokföringen sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost till det egna
kapitalet.

Avsättning till RUR
Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen
den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget
kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättning får ske i stället uppgå
till 2 % av summan av de ovan nämnda posterna.
Under år 2013 är det även möjligt att reservera överskott
upparbetade under åren 2010–2012. Då gäller samma
regelverk för avsättning som för år 2013 och framåt.
För Borås Stads del gäller att avsättning till RUR kan
ske till den del av resultatet som överstiger skatteintäkter,
generella statsbidrag och Kommunalekonomisk utjäm-

ning med 1 %. Tack vare goda resultat under den senaste
10-årsperioden ryms även ”den dolda pensionsskulden”
inom det egna kapitalet. Borås kommer även att utnyttja
möjligheten att reservera överskott från åren 2010-2012 till
RUR. En bifogad beräkning visar att kommunen maximalt kan avsätta 156,6 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att göra detta och återkommer i
Bokslut 2013 med förslag till eventuell avsättning till RUR
för innevarande år.

Disponering ur RUR
Medel från resultatutjämningsreserven får disponeras för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt
att definiera detta kan vara att se på utvecklingen av det
underliggande skatteunderlaget. En prognos av det årliga
underliggande skatteunderlaget för riket jämfört med den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren används
då som riktvärde för när uttag skall få göras ur RUR. Om
prognosen understiger genomsnittet får reserven användas.
Borås Stad avser att följa denna definition och när villkoret är uppfyllt ta med disponeringen i samband med
budgetarbetet det aktuella året. I budgetförutsättningarna
för 2014 bedömdes att prognosen för det underliggande
skatteunderlaget i riket kommer att ligga 0,7 % under den
genomsnittliga utvecklingen den senaste 10-årspeerioden.
För Borås del innebär det ca 30 mnkr. I budget 2014 har
Borås beslutat att disponera motsvarande summa vilket
innebär att resultatet budgetmässigt förstärks med 30
mnkr och hamnar på 1,6 % av skatteintäkterna vilket är
något under det finansiella målet på 2 %. I bokslut 2014
görs en balanskravsutredning som visar om RUR i praktiken kommer att utnyttjas.

God ekonomisk hushållning i Borås
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett
grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala eller
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett
hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller
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att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhets
områden. En balanserad finansiell utveckling är därför en
förutsättning för att kommunens service kan behållas och
utvecklas.
Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål och en plan för den
”dolda pensionsskulden” är några viktiga instrument som
Borås Stad använder i dessa sammanhang. Borås Stad har
länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta markerar tydligt att
ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten
men också utgör grunden till ett förhållningssätt som
framgångsrikt präglat organisationen.
Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella
nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket
verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom
fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik
princip och har lett till att kommunens resultat legat på en
sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.
Det primära långsiktiga finansiella målet för Borås Stad är
att resultatet skall uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Målet
innebär ett resultat som i dagsläget uppgår till lägst ca 105
mnkr. Detta resultat behövs bl a för att långsiktigt kunna
finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna
till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m 1997‑12‑31 den s k ansvarsförbindelsen
som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. Den årliga ökningen av skulden bör också kunna
inrymmas i resultatet. Resultatnivån är också att betrakta
som en s k fallhöjdsmarginal för att kunna hantera ekono-
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miska avvikelser utan att riskera negativa balanskravsresultat.
Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten,
med det menas den del av kommunens tillgångar som
finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. En
låg soliditet kan innebär en ökad lånefinansiering och
på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra
sidan en ökad internf inansiering av tillgångarna och lägre
finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet
och de totala tillgångarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Resultatutjämningsreserv RUR inrättas i Borås Stad i
enlighet med de regler som redovisas i ärendet.
RUR gäller fr o m räkenskapsåret 2013.
För åren 2010-2012 avsätts sammanlagt 156 604 419
kr enligt bilagd redovisning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Kommunalekonomisk utjämning
Generella statsbidrag
LSS- utjämning
Fastighetsavgift

19 174 099

65 152 370
65 152 370

Ackumulerat RUR

84 326 469

68 401 821

75 514 524

103 916 345
40 000 000

4 922 772 212
49 227 722

53 224 573
154 009 193

919 520 785

3 796 017 661

2011

112 836 940

60 372 864

47 796 903

80 633 843
80 000 000

4 768 457 009
47 684 570

796 238 298
99 834 938
45 736 367
151 377 987

3 675 269 419

2010

Resultat efter balanskravsjusteringar RR+stab.fond - reavinster
-öronmärkning
Möjlig avsättning till
Resultatutjämningsreserv RUR

Öronmärkning av resultat

22 526 269

EO-intäkter

Realisationsvinster

4 554 300 176
45 543 002
32 899 133
50 000 000

1%

52 297 175
148 374 975

742 422 909,0

3 611 205 117

2009

Årets resultat enl RR
Egen avsättn till stab.fond

Summa

8210-8250,8340
8290
8260
8280-8283

Kommunalskattemedel

2013-10-30

Konto
Summa
mm
80XX

År

Resultatutjämningsreserv RUR

156 604 419

72 277 950

121 449 396

80 000 000

28 863 563

230 312 959

4 917 144 626
49 171 446

45 986 543
162 763 704

842 765 501

3 865 628 878

2012
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Nr 114
Återbetalning av premier från AFA-försäkring och
utökade kommunbidrag under 2013
2013-11-18

Dnr 2013/KS0623 040

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad kommer att få återbetalt sammanlagt 90,1
mnkr i tidigare inbetalda premier för åren 2005-2006
avseende Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt
Avgiftsbefrielseförsäkringen. Främsta skälet är att utbetalningarna från försäkringarna legat på en låg nivå.
Återbetalningen sker under november månad och kommer
att bokföras som en intäkt under räkenskapsåret 2013 och
påverkar således resultatet positivt detta år.

Ändamål
Fastighetsunderhåll

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
använda del av detta belopp under 2013 till olika satsningar som till största delen kan och hinner genomföras
under 2013. Utgångspunkten har varit att tidigarelägga
olika åtgärder som planeras att genomföras under 2014.
Effekten av denna engångssatsning kan då jämställas med
ett ökat budgetutrymme under 2014. Berörda nämnder är
underrättade och har därför kunnat planera för verkställande under 2013.

Belopp, tkr
10 000

Nämnd
Lokalförsörjningsnämnden

Beläggningsunderhåll

5 000

Tekniska nämnden

Städmaskiner SDN

2 400

SDN Norr 800
SDN Väster 800
SDN Öster 800

Nyckelfria lås hemtjänsten

5 000

SDN Öster kommungemensam

Telefoner IT-system planering äldreomsorg

4 000

SDN Öster kommungemensam

Arbetskläder, utrustning, inventarier äldreboenden

5 000

SDN Öster kommungemensam

IKT-utrustning och utrustning i övrigt. Skolor och förskolor

5 000

SDN Norr kommungemensam

Installation av bredband på boenden

600

Sociala omsorgsnämnden

Kartor O-ringen

1 000

Fritids och folkhälsonämnden

Skulpurbiennal 2014

1 000

Kulturnämnden

Projekt heltidstjänster; utbildning bemanningsplanering

1 600

Komunstyrelsen

Inventarier gymnasieskolorna

1 800

Utbildningsnämnden

IKT-utrustning Daglig verksamhet
SUMMA
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400
42 800

Arbetslivsnämnden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökat kommunbidrag för år 2013
Lokalförsörjningsnämnden

10 000 0000 kr

Tekniska nämnden

5 000 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr

800 000 kr

Stadsdelsnämnden Väster

800 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster

800 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet

14 000 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet

5 000 000 kr

Sociala omsorgsnämnden

600 000 kr

Fritids- och folkhälsonämnden

1 000 000 kr

Kulturnämnden

1 000 000 kr

Kommunstyrelsen

1 600 000 kr

Utbildningsnämnden

1 800 000 kr

Arbetslivsnämnden
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

400 000 kr
Christer Johansson
Ekonomichef

2013-09-26
Från Fora AB
Till Borås kommun Stadskansliet
Avtalsnummer 4001418

Återbetalning av 2005 och 2006 års
premier för AGS-KL
AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och
återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGSKL) samt Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och
2006. Ni är berörda och kommer att få en återbetalning av
dessa premier.

Här får du svar på dina frågor
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta
vår kundservice på telefon 08‑787 40 10. Mer information
finns även på http://www.fora.se/.
Vänliga hälsningar
Kundservice Fora AB

Det preliminära belopp som vi har beräknat att ni
kommer att få tillbaka för premierna är följande:
AGS-KL: 68 441 627 kr
Avgiftsbefrielseförsäkringen: 21 671 596 kr

Återbetalningen sker i november

Återbetalningen av premien kvittas mot eventuellt
obetalda fakturor vid utbetalningstillfället. Ni får
återbetalningen i slutet av november. Pengarna betalas ut
till det bank- eller plusgironummer som ni har registrerat
hos Fora.
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Nr 115
AB Sandhultsbostäders köp av fastigheten
Sandared 1:266
2013-12-02

Dnr 2013/KS0719 107

Från AB Sandhultsbostäder
Till Kommunstyrelsen

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
AB Sandhultsbostäder (nedan kallat bolaget) avser förvärva fastigheten Sandared 1:266 med adress Alingsåsvägen 5
i Sandared. Köpekontrakt är upprättat med säljaren, villkorat att avtalet ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Bolaget ansöker härmed om detta godkännande i enlighet
med ägardirektiven. Tillträde sker efter överenskommelse,
dock senast 2014-03-31.
Köpeskillingen uppgår till 2,3 miljoner kronor, vilket är i
nivå med utförd marknadsvärdering. Fastigheten innehåller idag 4 lägenheter och 2 lokaler. Bolagets syfte med
köpet är att framöver riva befintlig byggnad och förädla
fastigheten genom att bygga 12-16 trygghetsbostäder. De
eventuella kostnader som hinner uppstå 2014 ryms inom
lämnad budget. Den av bolaget ägda grannfastigheten på
Alingsåsvägen 3 har idag en lokal som kan användas som
gemensamhetslokal för båda fastigheterna enligt kraven
för trygghetsbostäder.
Kommunstyrelsen bedömer att köpet är i linje med
bolagets uppgift att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och Sandared. Behovet av fler lägenheter
i kommunen möjliggörs genom den tänkta förädlingen.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget agerar enligt de
affärsmässiga principer de har att följa enligt lag, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna fastighetsköpet.
Inför den kommande investeringen i trygghetsbostäder får
bolaget inhämta separat godkännande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
AB Sandhultsbostäders köp av fastigheten Sandared
1:266, till en köpeskilling om 2 300 000 kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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2013-11-11

Christer Johansson
Ekonomichef

Godkännande av fastighetsköp
Sandared 1:266, i Borås.
AB Sandhultsbostäder har förvärvat rubr fastighet med
adress Alingsåsvägen 5 i Sandared. För affärens fullgörande krävs fullmäktiges godkännande enligt gällande
Ägardirektiv.
Syftet med köpet är enligt Ägardirektivet att främja
bostadsförsörjningen i f d Sandhults kommundel. Fastigheten innehåller idag 4 lägenheter och 2 lokaler. Byggrätten på fastigheten är 12-16 lägenheter. Bolagets syfte är att
förädla fastigheten genom att bygga s k Trygghetsbostäder
inom en snar framtid. Bolaget färdigställer 12 lägenheter
på Alingsåsvägen 4 med inflyttning 2014-01-01.
I grannfastigheten Alingsåsvägen 3 finns idag en lokal
på ca 100 m2 som kan användas som gemensamhetslokal
för båda dessa fastigheter. Vilket uppfyller KF:s krav för
Trygghetsbostäder.
Det är för oss angeläget om ett snabbt handläggande.
Köpeskillingen är 2 300 000 kr (taxv 1 397 000 kr).
AB SANDHULTSBOSTÄDER
Lennart Alsin
Projektledare

Bilagor:
Köpekontrakt
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Från AB Sandholtsbostäder

6. Inteckningar och pantbrev

Protokollsutdrag 2013-11-11

Säljare garanterar att egendomen dema dag inte besväras
av beviljade inteckningar för högre belopp än 1 320 000
kr samt att inte heller ansökan om inteckning gjorts eller
kommer att göras.
Säljaren är vidare skyldig att på tillträdesdagen överlämna
det eller de pantbrev som inte utgör säkerhet för de under
punkt 4 angivna skulderna. Intill dess de överlämnas eller
bevis om dödning visas äger köparen rätt att innehålla vad
som på grund av dessa kan komma att utgå ur egendomen.
Samma rätt tillkommer köparen vid pantsättning från
säljarens sida av överhypotek i pantbrev.

§ 3 Fastighetsköp Sandared 1:266
Lennart Alsin presenterade Köpekontrakt för Alingsåsvägen 5 i Sandared. Köpesumman för fastigheten är
2 300 000 kr (taxv 1 397 000 kr).
Styrelsen beslutar enhälligt att köpa fastigheten och tillskriva Kommunfullmäktige för godkännande av köpet.

Köpekontrakt
7. Utgifter och inkomster

AB Sandhultsbostäder
Org nr 556236-8133
Box 55050, 504 02 Borås

Säljaren, som förbehåller sig äganderätten intill tillträdesdagen, skall svara för räntor skatter och avgifter som
utgår på grund av egendomsinnehavet och avser tiden före
tillträdesdagen.
Lagfarts- och inteckningskostnader skall betalas av köparen; dock skall kostnaden för upplösning av gemensamt
inteckningsansvar betalas av säljaren. Kostnad för gravationsbevis och taxeringsbevis skall betalas av säljaren.
Hyres- och andra inkomster av fastigheterna, före tillträdesdagen, tillkommer säljaren.

1. Köpeobjekt

8. Försäkringar

Säljare
Annebergs Fastigheter i Bollebygd Handelsbolag
Org nr 969687-6672
Göteborgsvägen 40, 517 34 Bollebygd
Tel 0708-284930

Köpare

Alingsåsvägen 5, fastighetsbeteckning Sandared 1:266 i
Borås Stad.

2. Köpeskilling
2 300 000 kr (Tvåmiljonertrehundratusen kronor).

3. Tillträdesdag

Säljaren garanterar att egendomen till och med tillträdesdagen är försäkrad för skada motsvarande fullvärde.

9. Betalningsförsummelse
Brister köparen i sitt betalningsåtagande, eller eljest i
något i detta kontrakt angivet åtagande, har säljaren rätt
att häva köpet om bristen inte är av ringa betydelse för
säljaren.

Enligt överenskommelse dock senast 2014-03.-31.

10. Skadestånd
4. Betalningssätt
Handpenning vid kontraktets tecknande 230 000 kronor
resterande på tillträdesdagen.

Häver säljaren köpet på grund av köparens försummelse
har säljaren rätt till skäligt skadestånd.

11. Köpebrev m m
5. Köpeobjektets skick
Köparen har upplysts om sin skyldighet att före köpet
noga undersöka egendomen. Säljarens har upplyst köparen
om att några brister inte finns på fastigheten.
I övrigt säljs fastigheten i befintligt skick.

Sedan köparen fullgjort sina skyldigheter enligt detta
kontrakt skall kvitterat köpebrev överlämnas till köparen.
Säljaren skall på tillträdesdagen överlämna för lagfart
erforderliga handlingar samt, i den mån de innehas av
säljaren, tomtkarta, byggnads- ritningar och övriga handlingar som kan vara av betydelse för köparen.
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12. Förbrukningar
På tillträdesdagen ska mätare för el, vatten, värme min
avläsas.

13. Övriga villkor
14. Avtalets giltighet
Avtalet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige
i Borås Stad godkänner detsamma.
Av detta kontrakt har säljaren och köparen tagit var sitt
likalydande exemplar.

Säljarens underskrift
Ort och datum
Bollebygd 2013-11-08
Annebergs Fastigheter HB
Ove Andersson Kristina Andersson

Köparens underskrift
Borås den
2013-11-08
Kurt Eliasson
Rune Andersson
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Nr 116
Ny VA-taxa 2014 samt utökning av
verksamhetsområde VA
2013-12-02

Dnr 2013/KS0741 346

2. Utökning av verksamhetsområde VA

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall
ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Borås Energi och Miljö AB har sedan den 1 januari 2011
ansvar för kommunens VA-verksamhet. Bolaget föreslår
nu i enlighet med bilagda handlingar :
1. att ny VA-taxa antas att gälla från och med 1 januari
2014
2. en utökning av verksamhetsområde VA

I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad
sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under
2013 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas också i
det nu begärda utökade verksamhetsområdet. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår
i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.

1. VA-taxan
Förslaget till ny VA-taxa innebär en höjning av brukningsavgifterna med 5,5 %. Brukningsavgifterna består av en
rörlig del samt en fast avgift per vattenmätare. Höjningen
avser såväl rörlig som fast del. Ändringen föranleder ändring i § 11.
VA-taxan behöver höjas dels för att möta högre drift- och
underhållskostnader, men främst för att kunna fondera
medel till kommande nytt reningsverk för att undvika
mycket stora höjningar när det nya reningsverket står
klart.
I VA-taxan behöver dessutom en formell ändring göras
i paragraf 1, till följd av Borås Energi och Miljö AB: s
övertagande av kommunens VA-verksamhet från 2011.
Lydelsen ”För att täcka nödvändiga kostnader för Borås
Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning…” föreslås
ändras till ”För att täcka nödvändiga kostnader för Borås
Energi och Miljö AB: s allmänna vatten- och avloppsanläggning…” .

De fastigheter som har anslutits och föreslås införlivas i
verksamhetsområdet framgår av bilaga.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2014,
inkluderande höjda brukningsavgifter med 5,5 % och
ny lydelse i § 1 och § 11, samt utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Borås Energi och Miljö AB
Till Styrelsen
Beslutsförslag
Styrelsemöte

Utökning av verksamhetsområde VA
2013-10-31

Utökning av verksamhetsområdet
Verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall
ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås stad
sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under
2013 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Kommande exploateringar och omvandlinsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas även
dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som
är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att vattentjänstlagen
skall gälla.
De fastigheter som har anslutits, eller kommer att anslutas,
och skall införlivas i verksamhetsområdet är:
V=Vatten
S=Spillvatten
D=Dagvatten
Fastighet

Område

Verksamhet

Viared 14:19

Viared västra industriområde

SVD

Viared 16:41

Viared västra industriområde

SVD

Viared 5:1

Viared västra industriområde

SVD

Viared 8:110

Viared västra industriområde

SVD

Viared 10:1

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:10

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:100

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:101

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:102

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:103

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:104

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:105

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:106

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:107

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:108

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:109

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:11

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:110

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:111

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:112

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:113

Viared sommarstad

SVD
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Fastighet

Område

Verksamhet

Viared 10:114

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:115

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:116

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:12

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:13

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:14

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:15

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:16

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:17

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:18

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:19

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:2

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:20

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:21

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:22

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:23

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:24

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:25

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:26

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:27

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:28

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:29

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:3

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:30

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:31

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:32

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:33

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:34

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:35

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:36

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:37

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:38

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:39

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:4

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:40

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:41

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:42

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:43

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:44

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:45

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:46

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:47

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:48

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:49

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:5

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:50

Viared sommarstad

SVD
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Fastighet

Område

Verksamhet

Viared 10:51

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:52

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:53

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:54

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:55

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:56

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:57

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:58

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:59

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:6

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:60

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:61

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:62

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:63

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:64

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:65

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:66

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:67

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:68

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:69

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:7

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:70

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:71

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:72

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:73

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:74

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:75

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:76

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:77

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:78

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:79

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:8

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:80

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:81

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:82

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:83

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:84

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:85

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:86

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:87

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:88

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:89

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:9

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:90

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:91

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:92

Viared sommarstad

SVD
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Fastighet

Område

Verksamhet

Viared 10:93

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:94

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:95

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:96

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:97

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:98

Viared sommarstad

SVD

Viared 10:99

Viared sommarstad

SVD

Viared 5:1

Viared norra industriområde

SVD

Sjösnäckan 1

Viared sjöstad

SVD

Sjöborren 1

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 1

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 2

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 3

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 4

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 5

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 6

Viared sjöstad

SVD

Sjösäcken 7

Viared sjöstad

SVD

Sjösländan 1

Viared sjöstad

SVD

Sjösländan 2

Viared sjöstad

SVD

Sjösländan 3

Viared sjöstad

SVD

Sjöbjörnen 1

Viared sjöstad

SVD

Sjöjungfrun 1

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 1

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 2

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 3

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 4

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 5

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 6

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 7

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 8

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 9

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 10

Viared sjöstad

SVD

Sjöormen 11

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 1

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 2

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 3

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 4

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 5

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 7

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 8

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 9

Viared sjöstad

SVD

Sjölejonet 10

Viared sjöstad

SVD

Sjöhästen 1

Viared sjöstad

SVD

Sjöhästen 2

Viared sjöstad

SVD

Sjöhästen 3

Viared sjöstad

SVD

Sjöhästen 4

Viared sjöstad

SVD
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Fastighet

Område

Verksamhet

Sjöhästen 5

Viared sjöstad

SVD

Hulta 4:2

Brotorp Kadriljgatan

SVD

Torpa-Hestra 4:1

Hestra 7 Orkestervägen

SVD

Torpa-Hestra 4:1

Hestra 3 Sjögläntan

SV

Hässleholmen 3:1

Brämhult Kelvingatan

SVD

Hässleholmen 3:2

Brämhult Kelvingatan

SVD

Torpa-Sjöbo 2:2

Nordskogen Däckvägen industriomr.

SVD

Norrmalm 1:3

Nordskogen Däckvägen industriomr.

SVD

Slätthult 22:4

Gånghester Djupedalsvägen

SV

Skäftingsbacka 1:20

Gånghester Stora vägen

SV

Kerstinsgärde 1:237

Dalsjöfors Hagvägen

SV

Lindebergshult 1:93

Sjömarken Alingsåsvägen

SV

Lindebergshult 1:248

Sjömarken Älgörtsvägen

SVD

Lindebergshult 1:249

Sjömarken Älgörtsvägen

SVD

Sandared 1:24

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:626

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:627

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:628

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:629

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:630

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:631

Sandared Virrevägen

SVD

Sandared 1:632

Sandared Virrevägen

SVD

Sandhults-Rydet 1:113

Sandared Strandvägen

SV

Fristads-Skogen 3:1

Frufällan

V

Präntaren 2

Margaretagatan

SV

Guldskivlingen 1

Lindormsgatan

D

Ametistskivlingen 1

Lindormsgatan

D

Rödhättan 2

Rödluvegatan

D

Rödhättan 3

Rödluvegatan

D

Rödhättan 4

Rödluvegatan

D

Rödhättan 5

Rödluvegatan

D

Rödhättan 6

Rödluvegatan

D

Rödhättan 7

Rödluvegatan

D

Vithättan 1

Rödluvegatan

D

Vithättan 2

Rödluvegatan

D

Vithättan 3

Rödluvegatan

D

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att	under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner utökningen av verksamhetsområdet för VA
att	ge VD i uppdrag att utöka verksamhetsområdet för VA
att	sända förslaget om utökat verksamhetsområde för VA
vidare till kommunstyrelsen
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
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Vatten- och avloppstaxa 2014
för Borås Energi och Miljö
Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %.

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-19
Gäller fr o m 2014-01-01

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och
Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning skall
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§
lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs
med fastighetsägare.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet
och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett
från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Hotell
Utbildning

Förvaltning
Restauranger
Sjukvård

Butiker
Utställningslokaler
Hantverk
Småindustri
Stormarknader Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i
upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

§4
Mom 1

Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om
allmänna vattentjänster för följande ändamål:
a) V, vattenförsörjning
b) S, spillvattenavlopp
c)	D, dagvattenavlopp från gata, väg eller andra allmänna
platser, och dag- och dränvattenavlopp från fastighet.

Mom 2

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt
Mom 1 inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och
2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
Avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från gata, väg eller
annan allmän plats inträder först när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit
informerad om detta.
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller
vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

I Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
Mom 1

För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd
fastighet skall för i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas
anläggningsavgift.

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är
avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.
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Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per
fastighet med:
a) en servisavgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D om

42 796 kr

b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och D om

37 453 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om

48,10 kr

d) en avgift per lägenhet (för de första 8 lgh
inom fastigheten) om

23 361 kr

e) en avgift per lägenhet (för lgh nr 9 och därpå
följande) om

12 584 kr

Med lägenhet i bostadsfastighet avses sådan samling rum
och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en bostadsenhet.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med
bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet
som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal
eller dylikt räknas även varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 52 som en
lägenhet.

Mom 5

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1
angivna ändamål V, S och D se § 7 mom 1.

Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt mom
1 a) och b).

Mom 2

Mom 6

Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning
utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för
fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller
åtgärd eller nybildning av fastighet etc.

Sker om- och tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad
på fastighet eller ökas fastighetens tomtyta skall erläggas
tilläggsavgift enligt mom 1 för tillkommande tomtyta och
för tillkommande lägenhet.

Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam
för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt
mom 1a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.

Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som förut varit
bebyggd eller bildas ny fastighet av förut bebyggda fastigheter eller delar därav erlägges avgifter enligt §§ 5-7.

Mom 3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas
den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till respektive fastighets byggnadsdels bruttoarea
(BTA).
Avgift enligt § 5 mom 1c) tas ut endast intill ett belopp som
motsvarar summan av avgifterna enligt a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden tas ut ytterligare avgift enligt
§ 5 mom 1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel
så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i § 7
Mom 2.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 5
mom 4.

§6
Mom 1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Om ej annat framgår av mom 7 nedan utgår avgift per
fastighet med:
a) en servisavgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och D om

72 800 kr

b) en avgift avseende upprättandet av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
D om

88 452 kr

c)

en avgift per m tomtyta om
2

57,20 kr

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1
angivna ändamål, se § 7 mom 1.

Mom 2
Mom 4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka
bygglov beviljats, eller eljest efter ritning eller uppmätning
som huvudmannen godkänner.
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Servisavgift enligt mom 1 förutsätter att servisledning
utförts av huvudmannen fram till förbindelsepunkt för
fastighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller
åtgärd eller nybildning av fastighet etc.
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Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam
för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt
mom 1 a) avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmaste tiotal
kronor.

§7
Mom 1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga de i § 4 mom
1 angivna ändamå- len, erlägges avgift enligt nedanstående
tabell.

Mom 3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Vid avgiftsuttag
för endast två av
ändamålen V, S, D
erlägges angiven
% av full avgift per
förbindelsepunkt

Avgift

Vid avgiftsuttag
för endast ett av
ändamålen V, S, D
erlägges angiven
% av full avgift per
förbindelsepunkt

a) Servisavgift

90%

80%

Mom 4

b) Avgift per FP

70%

40%

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge
anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av
fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

c) Avgift per m
tomtyta

70%

40%

70%

40%

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under
anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen
(SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen.

d) Avgift per
lägenhet

2

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Mom 2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan
skyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas tilläggsavgift motsvarande kvarvarande avgift enligt mom 1.
Tilläggsavgiften skall beräknas enligt den anläggningstaxa
som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde
för det ifrågavarande ändamålet.

Mom 5

Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt skall erläggas avgifter enligt mom
1 a) och b).

Mom 3

Vid önskemål om flera förbindelsepunkter för ett ändamål, eller skilda lägen för förbindelsepunkter för de olika
ändamålen utgår servisavgift och förbindelsepunktsavgift
enligt § 5 respektive §6 med reducering enligt tabell ovan.

Mom 6

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt mom 1
c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Mom 7

Sker om- eller tillbyggnad eller uppföres ytterligare byggnad på fastighet som anslutits före 2004 erlägges tilläggsavgift för tillkommande bruttoarea (BTA) med 85 kronor
per m2.

Mom 4

I det fall avgiftsskyldighet för engångsavgift för det lokala
ledningsnätet fullgjorts på annat sätt än via anläggningsavgift, skall ändock en avgift utgå med ett belopp motsvarande 15 % av anläggningsavgift beräknad enligt § 5
respektive § 6 med reducering enligt tabell ovan.

§8
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5‑7 får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§9
Mom 1

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom
tid som anges i räkning.

§ 10
Mom 1

Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra
servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt
arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och til�läggsavgift enligt §§ 5-9 erlägga ersättning härförinom tid
som anges i räkning.

Mom 2
Mom 2

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.

Mom 3

Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som
är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas
enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt §12
Mom 2.

Mom 4

Avgiftsskyldighet enligt § 5 Mom 3, § 5 Mom 5, § 6
Mom 5 eller § 6 Mom 6 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande –
t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående
anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt,
tas dröjsmålsränta enligt § 9 Mom 2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i
stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl
bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagande av den tidigare
servisledningens allmänna del.

Mom 3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Mom 4

Begär fastighetsägare att befintlig servisledning inte längre
skall brukas beroende på att han påkallat nytt servisläge
eller av annat skäl, skall huvudmannens kostnad för
proppning av servisanslutning ersättas av fastighetsägaren
med belopp enligt §5 Mom 1a).

II Brukningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
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d)	Extra årsavgift för sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande varom separat avtal tecknats
mellan brukare och huvudman:

§ 11
Mom 1

I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger,
skall brukningsavgift erläggas med:
a)	en fast avgift per vattenmätare och år
enligt nedanstående tabell
Taxeklass Mätarstorlek

Avgift/år, kr

0

Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh)

2 249

1

Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa)

2 703

2

Qn 4-6 = Q3 6,3-10

3

Qn 10 = Q3 16

10 812

4

50 mm

21 623

5

80 mm

37 863

6

100 mm kr

54 092

7

150 mm och större

8

Undermätare qn 2,5 - 150 mm

5 406

108 183
2 249

Den fasta avgiften reduceras till 60 % av i ovanstående
tabell angivna belopp om avgiftsskyldighet föreligger för
endast ett av ändamålen (V eller S).
I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger
utan att den allmänna va-anläggningen brukas för fastigheten erlägges fast avgift enligt huvudmannens bestämmande.
Begär fastighetsägaren att servisen proppas skall huvudmannen tillgodose sådan begäran. Detta sker på fastighetsägarens bekostnad, se § 10 Mom 4. Huvudmannen
äger rätt påfordra sådan proppning om anläggning, enligt
föregående stycke, under minst 3 års tid ej varit i bruk.
b)

en avgift per m3 levererat vatten för
V, vattenförsörjning om

10,87 kr

S, spillvattenavlopp om

12,27 kr

eller V+S tillsammans

23,14 kr

c)	Mängdrabatt utgår för huvudmannens avledning och
rening av spillvatten enligt följande:
Kvantitet per mätpunkt
m3/år
0 – 100 000

Rabatt i % av spillvattenavgift
enligt § 11 mom 1 b)
0

100 000 – 200 000

10

200 000 – 500 000

20

>500 000

30

Anslutning

100 mm

8 860 kr

Anslutning

150 mm

19 940 kr

Anslutning

200 mm

35 450 kr

Anslutning

300 mm

79 760 kr

e) Extra avgift per avläsningstillfälle för vattenmätare placerad i vattenmätar brunn eller
på annan svåråtkomlig plats

288 kr

Mom 2

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som
levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att
för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte
skall fastställas genom mätning, bestämmer huvudmannen om avgiftens storlek. Normalt erlägges en för enbostadsfastighet fast avgift motsvarande lägst taxeklass 1,
vartill lägges en avgift motsvarande minst förbrukning
av 200 m3 per år för vattenförsörjning och minst 200 m3
spillvattenavlopp.

Mom 3

För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt
§ 11 mom1 a) och b). Om mätning inte sker skall den
förbrukade mängden uppskattas av huvudmannen.

Mom 4

Antas vattenmätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren
inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut
efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av
frågan hos Statens va-nämnd.
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Mom 5

Mom 2

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare
och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 18.

Fastighetsägare som trots huvudmannens erinran släpper
ut dagvatten i det allmänna spillvattensystemet påföres
avloppsavgift. Beloppet baseras på yta som avvattnas och
årsmedelnederbörden 1 200 mm.

Mom 6

§ 13

För icke förorenad spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift per m3 med 1, 09 kr

Mom 1

Mom 7

För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som
inte har tecknat avtal med av huvudmannen godkänd
entreprenör har huvudmannen rätt att beställa sådan tömning för abonnents räkning. Avgiften utgörs av självkostnad för tömning med ett omkostnadspålägg om 20 %.
Tömningsfrekvensen, som bestämmes av huvudmannen
för varje abonnent, är beroende av avskiljarens storlek och
belastning.

Mom 8

Abonnent som saknar för ändamålet avsedd avskiljaranordning, eller vars anordning eller tillsyn av anordning av
huvudmannen konstaterats bristfällig, påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna
va-systemet.
Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska
kostnad skall dock minst täcka två kontroll- och renspolningsåtgärder per år eller motsvarande 7 250 kr.

§ 12
Mom 1

Tillföres avloppsnätet avsevärt större eller mindre spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden skall avgift för spillvattenavlopp erläggas
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt, varom överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren,
eller eljest efter huvudmannens uppskattning.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall
debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt
sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras
följande avgifter:
kr
Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare
Omplombering av mätare

1 210
620

Utbyte av sönderfrusen mätare Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 m3

1 000

Montering och demontering av strypbricka i vatten mätare
(exkl moms, ej momsbelagt)

690

Montering och demontering av sommarvattenmätare

690

Kontrollprovning av vattenmätare

910

Påsläpp eller avstängning av servisventil under ordinarie
arbetstid

520

Länspumpning av mätarbrunn

720

Ståndrörsmätare debiteras enligt taxeklass 3,
dock lägst 320 kr/tillfälle.

Mom 2

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för borrkax,
eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats
bristfällig påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna va-systemet. Avgiften som
grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall dock
minst uppgå till 7 150 kr

§ 14
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift
enligt §§ 11-12 får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 15
Brukningsavgift enligt § 11 mom 1a debiteras normalt
i efterskott enligt beslut av huvudmannen. Brukningsavgift enligt § 11 mom 1b debiteras normalt i efterskott
baserad på förbrukad renvattenmängd eller annan grund
som anges i § 11 och § 12. Huvudmannen äger debitera
preliminära brukningsavgifter fram t o m den förfallodag
som anges i räkning.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas påminnelseavgift samt dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle ha skett. Vid fortsatt obetald faktura
efter påminnelse äger huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln eller överlåta fordran till inkasso.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter
uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en
gång per år. Det åligger fastighetsägaren att årligen göra
denna mätaravläsning.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt
debiterat belopp inom förfallotiden, eller där det av annat
skäl kan befaras att huvudmannen kan komma att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighetsägare att betala preliminära brukningsavgifter i förskott
motsvarande till nästa räknings förfallodag.

Taxans införande
§ 18
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014 varvid
tidigare gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgifter enligt §§11 och 12, som är baserade på uppmätning
hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikrafttagande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om
allmänna vattentjänster.

Upplysningar:

Borås Energi och Miljö AB Telefon 033-35 81 00
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksadress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
Kundcenter 020-97 13 00

§ 16
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande
av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 17
Avgifter enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av gällande skattesats
regleras taxan i motsvarande mån.
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Kort om taxans uppbyggnad

Verksamhetsområde för VA

VA-taxan bygger på Anläggningsavgifter
och Brukningsavgifter

Verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall
ordnas genom en allmän VA-anläggning

Anläggningsavgift är en engångsavgift för täckande av en
kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.
Kallas ibland även för anslutningsavgift. Erläggs i samband med att förbindelsepunkt upprättats och skriftligt
kommunicerats till kund.
Anläggningsavgiften består av nedan angivna ändamål
• Servisavgift
• Avgift per förbindelsepunkt
• Avgift per m² tomtyta
• Avgift per lägenhet
Avgifternas storlek baseras på den verkliga kostnad som
uppstår i samband med utbyggnad av VA-nätet.
Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.
Den fasta avgiften grundas på vattenmätarens storlek, med
andra ord alltså på kapacitet.
Den rörliga avgiften består av två delar, en för vatten och
en för spillvatten. Den rörliga avgiften tas ut för faktiskt
levererad mängd och ser i taxeförslaget för 2014 ut enligt
nedan.
En avgift per m³ levererat vatten för:
• V, vattenförsörjning
om 10,87 kr
• S, spillvattenavlopp
om 12,27 kr
• V+S tillsammans
om 23,14 kr
En grundtanke med taxans konstruktion som gäller både
anläggningsavgifter och brukningsavgifter är att kunden
skall betala för ”nyttan av vattentjänsten”.
Stor förbrukning  Större nytta
Liten förbrukning  Mindre nytta
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Inom VA finns med Borås Energi och Miljös taxekonstruktion ett verksamhetsområde för var och en av vattentjänsterna:
• Dricksvatten
• Spillvatten (avlopp)
• Dagvatten
Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för
att vattentjänstlagen skall gälla.
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Nr 117
Redovisning från Kommunstyrelsen av t o m
maj månad 2013 inneliggande avgivna motioner
2013-11-18

2013/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC

Motion av Maj Steen (M) om avveckling av kommunens egen
revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S);
Kollektivavtal vid upphandling.

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

KF 2007-08-16 § 101
2007/KS0614 026
E

Motion av Ida Legnemark (V) om jämtegrering av budget och
budgetprocess i Borås Stad.

Till Kommunfullmäktige
2013-11-20--21.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC

Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC

Motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa avtal! Nej till
löneapartheid i Borås!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2008-06-12 § 116
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphandling.

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson (S);
Utbildning för vindkraft i Borås Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

Motion av Anders Österberg (S); Jämlikhetsutredning – Ja tack! Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar och fler
levande människor – det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter
människan och inte människan efter byggnaderna.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som inte Klart för godkännande.
används.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna.

Under beredning.
Drogs ur Kommunstyrelsen
2012-02-27

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD) om sprinklers i äldreboenden.

Under beredning.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V)
om framtidens kollektivtrafik.

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

Under beredning. Inkommit fyra
remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders
Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S); Let´s
dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg) om
färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på Tullen.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbun- Återremitterad från Kommunfullden pendel- och kollektivtrafik.
mäktige till Kommunstyrelsen
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C);
Samlat Resecentrum.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD);
Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS0489 105
KC

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete
i staten Israel.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carl- Under beredning.
son (M); Fri parkering för en levande stadskärna.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M); Ett säkert
och tryggt Borås även för våra barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social hänsyn vid
upphandling.

Remitterad till Tekniska nämnden.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas
effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0628 291
E

Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgymnasiet.

Till Kommunfullmäktige 2013-1120--21.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0659 050
E

Motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och
närproducerat – för ett miljömässigare Borås!

Klart för godkännande.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör Krokshallsberget för
Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) om
verkliga lönekostnader.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0709 020
PF

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en
arbetsgivare om tar ansvar.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0720 105
KC

Motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för representation.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare
Borås.

Kommunfullmäktige
2013-11-20--21.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade klimatmål för
Borås Stad.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M);
Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.

Klart för godkännande.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0274 866
E

Motion av Annette Carlson (M); Flytta Obelisken (tandpetaren).

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare beskrivning av
andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden.

Under politisk beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell
symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i
förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP);
Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gälUnder beredning.
lande att Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala
omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning och vid upphandlingsavtal.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) gällan- Under beredning.
de att Kommunfullmäktige ska besluta att Stadsdelsnämnderna
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och
vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar
behövs i Borås.

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla!

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis Mouschopanis (M)
och Falco Güldenpfenning (KD); Ett gemensamt bostadsbolag
med bättre möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Mer pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade lokaler
och fastigheter.

Klart för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeplatser i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M),, Annacarin
Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klart för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg
(FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för
att bygga vindkraftverk i Borås”!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam
modellen även i Borås!

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna

KF 2012-11-21--22 § 139
2012/KS0713 700
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor!

Under politisk beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför
fristående revision.

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar med profilinriktning.

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0773 331
E

Motion av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta
Bergman (M); En grönare stad för framtida generationer!

Under beredning.

2013-03-02-21 § 16
2013/KS0185 270
SP

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar bostads- Under beredning.
segregationen.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Lägg
ut Saltemads camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa 1 %-regeln för
konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0356 023
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP);
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kundblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0389 700
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en brukare

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0401 809
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och
Under beredning.
Bengt Wahlgren (FP); Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn- och ungas konst

2013-05-23 § 55
2013/KS0411 823
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vem äger rätten till naturen?
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2013 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Under beredning.
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Minska
matsvinnet i äldreomsorgen

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster – en kvalitetskontroll värdig namnet

Behandling

Under beredning.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2013-06-01--2013-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Flagga för våra minoriteter!

2013-06-19 § 69
2013/KS0471 821
E

Motion av Annette Carlsson (M) och Mats Brandt (M); Det är dags att uppdatera näridrottsplatsen
på Norrby!

2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (C) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central
äldreomsorgsnämnd

2013-06-19 § 69
2013/KS0473 409
KC

Motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M); För ett hållbart samhälle

2013-06-19 § 69
2013/KS0474 512
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

2013-08-22 § 92
2013/KS0487 712
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor

2013-08-22 § 92
2013/KS0488 710
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i förskolan!

2013-08-22 § 92
2013/KS0492 730
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen

2013-08-22 § 92
2013/KS0539 119
KC/E

Motion av Ida Legnemark (V); Whistelblower-funktion i Borås Stad

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att bygga broar

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2013-06-01--2013-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
E

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri  det är sommar!

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

2013-08-22 § 92
2013/KS0545 370
E

Motion av Thomas Wingren (MP); Mer solkraft till Borås

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med miljöoch industritema

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Länge leve kärleken!

2013-09-19 § § 111
2013/KS0608 710
KU

Motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M) om kontrollen av Borås Stads förskolor

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP); Kulturkompetens.nu

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare mot våld i nära relationer

2013-10-24 § 124
2013/KS0662 861
I

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Starta planeringen för 400-års firande av Borås Stad

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

2013-10-24 § 124
2013/KS0665 739
KU

Motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M); Fler boendeformer
för finsktalande äldre

2013-10-24 § 124
2013/KS0666 820
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Inför maskeringsförbud nu!

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid
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Nr 118
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP);
Reviderad policy för representation
2013-11-18

2011/KS0720 105

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 oktober 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att representationspolicyn revideras
så att det även i Borås blir möjligt att bjuda gäster på ett
glas vin eller öl när Borås Stad, kommunal nämnd eller
kommunalt bolag representerar samt att enklare slag av
måltider i kommunal regi skall kunna arrangeras utan att
representationskommittén är vidtalad. Det kan då vara
lämpligt att respektive presidier eller VD delegeras att
ansvara för arrangemanget.
Motionen har varit remitterad till Representationskommittén.
Representationskommittén föreslår att följande ny regel för
extern representation med alkohol skall gälla:
	Vid extern representation får öl och vin serveras i
samband med måltid. För extern representation med
övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag
i speciella fall. Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid
finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där
minderåriga deltar får inte alkohol förekomma.
Kommittén förslår vidare att följande motivuttalande skall
vara vägledande vid all extern representation:
Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som
fullmäktige har ställt sig bakom skall också prägla och
genomsyra synen på alkohol vid extern representation, så

att staden övergripande målsättningar också får genomslag vid dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut
skall kunna försvaras och stå självständigt utifrån dessa
målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas,
såväl med mat som med alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den mängd
alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En
bedömning av detta förhållande skall göras av den nämnd
eller bolagsstyrelse, eller Representationskommittén, som
godkänner den externa representationen. Det är alltid
vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller de krav som finns. Därför måste
beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara fullständigt och
detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga drycker och den mat som skall serveras skall därför
alltid vara specificerat på ett sådant sätt att omfattning
och kostnader klart framgår.
Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda
deltagare betala för alkohol som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader. Stadens
syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i
första hand. Om staden skall representera skall helheten
arrangeras utifrån stadens regler och motivuttalanden och
samtliga kostnader belasta staden.
Representationskommitténs förslag har, tillsammans
med motionen, varit remitterat till samtliga nämnder och
bolag, se bilaga.
Kommunstyrelsen för fram Representationskommitténs
förslag till Kommunfullmäktige utan eget ställningstagande, dock med ett redaktionellt förtydligande.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande regler skall gälla för extern representation
med alkohol:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid.
Representationskommittén får besluta om undantag
i speciella fall. För extern representation med övriga
alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen.
Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att tillgå. Vid
representationstillfällen där minderåriga deltar får
inte alkohol förekomma
De motivuttalanden som Representationskommittén
förslagit skall vara vägledande vid bedömningen av all
extern representation.
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2011-10-20
Bilaga till § 128 Anmälningsärenden

”Motion; Reviderad policy för
representation
Borås Stad har sedan många år tillbaka en representationspolicy. Denna slår fast att det enbart är tillåtet att
servera vin vid representation med utländska gäster samt
vid speciella arrangemang, vilket bedöms och beslutas av
Borås Stads representationskommitté.
Borås är en stad som växer och utvecklas i snabb takt. De
senaste åren har staden blivit uppmärksammad både på
det internationella, men framförallt det nationella planet.
Nu senast kan nämnas utmärkelsen till Årets Stadskärna
2011, kungaparets studiebesök med anledning av vår
framstående miljöteknik och våra trendsättande skulptursatsningar. Uppmärksamheten gör Borås till en attraktiv
stad för arrangemang, konferenser och besök av det större
slaget, något som är glädjande, men samtidigt ställer större
krav på värdskap.
I dessa sammanhang är representation en viktig fråga,
men med rådande policy begränsas förmågan till ett gott
värdskap. Exemplen är många, men nu senast tydliggjordes detta då Borås Stad arrangerade Sveriges fritids- och
kulturchefsförenings årskonferens. Vid stadens middagsbjudning serverades alkoholfritt vin samt andra alkoholfria
alternativ, något som uppfattades otidsenligt och gav ett
sämre helhetsintryck av värdskapet enligt den utvärdering
som följde på konferensen.
Flera kommuner i Sverige har en representationspolicy
som medger att kommunen som värd kan bjuda gäster på
ett glas vin eller öl i samband med exempelvis måltid utan
de förbehåll som vi har i Borås. Det är på tiden att även vi
ser över nuvarande policy så att Borås Stad kan utöva en
värdig representation.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
– representationspolicyn revideras så att det även i Borås
blir möjligt att bjuda gäster på ett glas vin eller öl när
Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag
representerar.
– enklare slag av måltider i kommunal regi skall kunna arrangeras utan att representationskommittén är vidtalad.
Det kan då vara lämpligt att respektive presidier eller
VD delegeras att ansvara för arrangemanget.
Bengt Wahlgren (FP)”
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Remissvar
Från Revisorskollegiet
Till Kommunstyrelsen
2013-02-28

Motion om reviderad policy
för representation
Nämndens beslut

Revisorskollegiet avstår från yttrande.
REVISORSKOLLEGIET
Ingwer Kliche 		
Ola Sabel
Ordförande		 Förvaltningschef

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-03-22

Yttrande över motion om
Reviderad policy för representation
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och
ansluter sig till Representationskommitténs yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att
besvara motion om reviderad policy för representation.
Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen

Remissvar motion om reviderad
policy för representation
Borås Energi och Miljö AB anser att det inte finns anledning att ändra gällande representationspolicy, som slår fast
att det enbart är tillåtet att servera vin vid representation
med utländska gäster, samt vid speciella arrangemang,
vilket bedöms och beslutas av Borås stads representationskommitté.
STYRELSEN FÖR BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Ulf Sjösten
Ordförande

Fritids- och folkhälsonämnden ansluter sig till Representationskommitténs yttrande ovan, vilket innebär att man
har en fortsatt restriktiv policy vid representationer.

Nämndens yttrande i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att
besvara motion om reviderad policy för representation.
Motionären föreslår att:
• representationspolicyn revideras så att det även i Borås
blir möjligt att bjuda gäster på ett glas vin eller öl när
Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag
representerar.
• enklare slag av måltider i kommunal regi skall kunna
arrangeras utan att representationskommittén är vidtalad. Det kan då vara lämpligt att respektive presidier
eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.
Representationskommittén har fått rubricerad motion för
yttrande och föreslår att följande ny regel för extern representation med alkohol skall gälla:
”Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. För extern representation med övriga
alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag i
speciella fall. Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att tillgå.
Vid representationstillfällen där minderåriga deltar får inte
alkohol förekomma.”

B 827

kommunfullmäktiges handlingar | 19 December 2013

Representationskommittén föreslår vidare att följande
motivuttalande skall vara vägledande vid all extern representation:
”Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som
fullmäktige har ställt sig bakom skall också prägla och
genomsyra synen på alkohol vid extern representation, så
att stadens övergripande målsättningar också får genomslag vid dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut
skall kunna försvaras och stå självständigt utifrån dessa
målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas,
såväl med mat som med alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den mängd
alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En
bedömning av detta förhållande skall göras av den nämnd
eller bolagsstyrelse, eller Representationskommittén, som
godkänner den externa representationen. Det är alltid
vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller de krav som finns. Därför måste
beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara fullständigt och
detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga drycker och den mat som skall serveras skall därför
alltid vara specificerat på ett sådant sätt att omfattning
och kostnader klart framgår.
Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda
deltagare betala för alkohol som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader. Stadens
syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i
första hand. Om staden skall representera skall helheten
arrangeras utifrån stadens regler och motivuttalanden och
samtliga kostnader belasta staden.”
Förslaget på reviderat drogpolitiskt program är ute på
remiss. I förslaget finns avsnitt med om att öka insatserna
för att skjuta upp alkoholdebuten, minska alkoholkonsumtionen, minska tillgången till alkohol för ungdomar under
18 år samt skapa drogfria mötesplatser för ungdomar.
I december beslutades Borås Stads riktlinjer för alkoholservering. I riktlinjerna finns avsnitt med som är viktiga att
beakta;
”Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten
eller arrangemanget främst riktar sig till ungdomar.”
”Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och
fritidsgårdar samt i andra miljöer där barn och unga
vistas.”
”Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar
och vid idrottsevenemang. Borås Stad är dock mindre
återhållsam när det gäller större nationella och internationella seniorevenemang.”
B 828

Förvaltningen är positiv till att hänsyn tagits till ovanstående styrdokument i Representationskommitténs förslag.
Fritids- och folkhälsonämnden ansluter sig till Representationskommitténs yttrande ovan, vilket innebär att man
har en fortsatt restriktiv policy vid representationer.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen
2013-03-25

Yttrande över motion om reviderad
policy för representation
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslut:
1. Upprättat yttrande över motionen Reviderad policy för
representation godkänns.
2. Motionens förslag avstyrks och yttrandet översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig
över en motion om reviderad alkoholpolicy för representation. Borås Stad har en restriktiv hållning då det gäller
representation med alkohol. Stadens övergripande målsättningar avseende drogpolitiska frågor ska genomsyra även
vid representation. Det kan finnas tillfällen vid extern
representation, då det är rimligt att kunna bjuda på ett
glas vin eller öl, även då det inte är med utländska gäster.
Samtidigt som alkoholfria alternativ alltid ska finnas att
tillgå. För att behålla restriktiviteten bör det fortfarande
vara representationskommittén som får ta beslut om alkohol vid representation.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra
sig över motionen Reviderad policy för representation. I
motionen föreslås att det i Borås Stad ska bli möjligt att
servera alkoholhaltiga drycker vid extern representation,
även då det inte är utländska gäster med samt att respek-
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tive nämnd ska kunna ta beslut utan att representationskommittén är vidtalad.

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Idag är det i Borås Stad möjligt att servera alkoholhaltiga
drycker vid internationella besök. Det ska godkännas av
representationskommittén.

2013-03-26

I Borås Stad finns både för det interna och externa arbetet
alkohol/drogpolitiskt program. Där det bland annat tas
upp att Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för
invånarna att göra hälsosamma val och att droger aldrig
accepteras på kommunens arbetsplatser. Kommunen behöver därför vara en bra förebild.
Borås Stad har en restriktiv hållning då det gäller representation med alkohol. Det är viktigt att kommunen har
en fortsatt restriktiv hållning. En inriktning som Borås
Stad har gemensamt med många kommuner i Sverige.

Remissvar:
Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Nämndens yttrande

Bengt Wahlgren (FP) har lämnat en motion om att revidera policy för representation. Stadsdelsnämnden Öster
har att yttra sig över motionen.

I värdskapet finns det tillfällen vid extern representation
då det är rimligt att kunna bjuda på ett glas vin eller öl vid
måltid, även om det inte är med utländska gäster. Samtidigt som alkoholfria alternativ alltid ska finnas att tillgå.
För att behålla restriktiviteten bör det fortfarande vara
representationskommittén som får ta beslut om alkohol
vid representation.

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning
om att revidera policyn för att kunna servera vin och öl vid
representation. Det är viktigt att Borås Stad uppfattas som
en god värd i alla kontakter med andra kommuner, företag
m m. Representationen bör därför anpassas och bli mer
tidsenlig. Stadsdelsnämnden Öster anser också att enklare
måltider ska kunna arrangeras av respektive nämnd eller
bolag utan att vidtala Representationskommittén. Vidare
förutsätts att all representation även fortsättningsvis präglas av måttfullhet.

Reservation

Förslag till beslut på sammanträdet

Kerstin Hermansson (C), Mats Brandt (C), Nancy Kindblad (M), Gunvie Peeker (M) och Joakim Malmberg (FP)
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.

STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Förvaltningschef

Ordförande Anna Christensen (M) föreslår att motionen
tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställes:
Ja innebär att motionen tillstyrks.
Nej innebär att motionen avstyrks.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av
Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Marcus Robertsson (M), Martin Nilsson (M), Sven-Erik Håkansson
(C) och Hans Gustavsson (KD).
Vid omröstningen röstas nej av
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Joakim Englund (S), Peter Lund (V).
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej tillstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen.
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Nämndens beslut

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.

Borås Stad har sedan många år en restriktiv hållning till
representation med alkohol. Före år 1990 var Borås Stads
representation helt alkoholfri. Sociala omsorgsnämnden anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska ha en
restriktiv hållning till representation med alkohol. Sociala
omsorgsnämnden ansvarar för Borås Stads arbete för människor med alkoholrelaterade problem och nämnden kan
därför inte ställa sig bakom en ökad representation med
alkohol. Sociala omsorgsnämnden anser att nuvarande
policy där vin får serveras vid representation med utländska gäster samt vid speciella arrangemang i övrig enligt
representationskommitténs bedömande ska kvarstå.

Reservationer

Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Joakim Englund (S), Peter Lund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-03-25

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Borås Stads regler för representation med alkohol antogs
av Kommunfullmäktige 1990-03-13. Där framgår att vin
får serveras vid representation med utländska gäster samt
vid speciella arrangemang i övrig enligt representationskommitténs bedömande.
I rubricerad motion föreslår Bengt Wahlgren (FP) att
representationspolicyn revideras så att det möjliggörs att
bjuda gäster på ett glas vin eller öl när Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag representerar samt
att enklare måltider i kommunal regi skall kunna arrangeras utan att representationskommittén är vidtalad.
Representationskommittén har fått rubricerad motion för
yttrande och föreslår att följande ny regel för extern representation med alkohol skall gälla: ”Vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid. För
extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor
restriktivitet. Representationskommittén får besluta om
undantag i speciella fall. Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där minderåriga
deltar får inte alkohol förekomma.” Representationskommittén förslår i samband med detta ett motivuttalande
som skall vara vägledande vid all extern representation.
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över rubricerad motion, representationskommitténs förslag
till ny regel för extern representation med alkohol samt
förslag till vägledande motivuttalande med anledning av
rubricerad motion.
B 830

Särskilt yttrande

Förslag
Ledamot Urban Svenkvist (M) lämnar ett alternativt
muntligt förslag från Moderaterna, med stöd av 1:e vice
ordförande, att avstyrka liggande förslag till beslut och
istället styrka motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till liggande
förslag till beslut, dels till moderaternas och folkpartiets alternativa förslag och finner förstnämnda (liggande förslag
till beslut) med övervägande ja besvarad.
Ingen votering begärs.

Beslut

Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen, representationskommitténs förslag till ny regel för extern representation med alkohol samt representationskommitténs förslag
till vägledande motivuttalande och anser att nuvarande
policy ska kvarstå.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Annika Andersson
Ordförande
Förvaltningschef
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Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-03-26

Motion om reviderad policy för
representation

fattandet utökas från representationskommittén till att
också omfatta andra aktörer innebär även i fortsättningen
att för varje arrangemang fattas ett särskilt beslut om
servering av vin eller öl. Utbildningsnämnden tillstyrker
revideringen.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef

Nämndens beslut

Utbildningsnämnden tillstyrker den reviderade policyn för
representation.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Borås Stad har en representationspolicy som enligt förslaget bör revideras. Enligt nuvarande policy tillåts servering
av vin endast vid representation med utländska gäster samt
vid speciella arrangemang efter en bedömning och beslut
av Borås Stads representationskommitté. I motionen föreslås att policyn ska revideras så att Borås Stad, kommunal
nämnd eller kommunalt bolag ska kunna bjuda sina
gäster på vin eller öl i samband med representation vid
såväl nationella som internationella sammanhang. Vidare
föreslås att måltider av enklare slag ska kunna arrangeras
i kommunal regi utan att representationskommittén är
vidtalad genom att ansvaret för arrangemanget delegeras
till respektive presidium eller VD.
Utbildningsnämnden tillstyrker revideringen av policyn
för representation.

Nämndens yttrande i sin helhet

Borås Stad har en representationspolicy sedan flera år
tillbaka. Enligt policyn får vin serveras vid representation
med utländska gäster samt vid speciella evenemang i övrigt efter bedömning och beslut av Borås Stads representationskommitté. Detta är inte tidsenligt och inte heller ett
gott värdskap i en stad som tar emot såväl nationella som
internationella gäster till olika evenemang, menar motionären. Den föreslagna revideringen av policyn innebär att
vin eller öl ska kunna serveras av Borås Stad, kommunal
nämnd eller kommunalt bolag vid representation. Vidare
föreslås att enklare måltider i kommunal regi ska kunna
arrangeras utan att representationskommittén är vidtalad
genom att ansvaret för arrangemanget delegeras till anordnande nämnds och bolags presidium och VD.
Utbildningsnämnden förespråkar en restriktiv hållning
av alkoholhaltiga drycker vid representation i Borås Stad.
Alkoholfria drycker ska alltid erbjudas som alternativ.
Nämnden anser att de föreslagna ändringarna i representationspolicyn fortsatt verkar i denna riktning. Att besluts-

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-03-06

Motion från Bengt Wahlgren om
reviderad policy för representation
Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till reviderad policy
för representation.
Nämndens yttrande

Motionären har i sitt förslag föreslagit att dagens representationspolicyn revideras så den medger att bjuda gäster
på ett glas vin eller öl i samband med exempelvis måltid
när Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag
representerar. Det skall kunna gälla för enklare måltider
som arrangeras i kommunal regi utan att representationskommittén vidtalas. Motionären anser att det kan vara
lämpligt att respektive presidier eller VD delegeras att
ansvara för arrangemanget.
Tekniska nämnden anser det är moget att än en gång se
över policyn i den förändliga värld som vi lever i. Fler och
fler arrangemang och möten tillskapas hela tiden i det
samhälle som vi lever idag. Mer och mer kontakter/möten
hålls både nationellt men även internationellt. I sådana
sammanhang, i samband med måltider kan det vara ett
tillfälle då det skulle kunna vara möjligt för nämnd/presidie respektive styrelse/VD att ta ett beslut om att representera med vin eller öl för att förstärka ett gott värdskap.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Till Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2013-03-12

§ 42
Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Sammanfattning

Bengt Wahlgren (FP) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att representationspolicyn ska revideras
när det gäller möjligheterna att servera vin och öl.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Per Månsson (M), Mona
Hallberg (M), Katrine Andersson (M), Marcus Nilsen
(FP) och Heiti Ernits (MP) samt nej av Anita Persson
(V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S) och Gabriel
Sandberg (S).
Nämnden beslutar med fem röster mot fyra i enlighet med
Katrine Anderssons förslag.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Enligt förvaltningens uppfattning måste Borås Stad ha
ett förhållningssätt till extern representation som stödjer
intentionerna i Borås 2025 Vision och strategi om fler
möten och evenemang i staden. Kommunen har en viktig
roll i detta arbete, både i förberedelser och som värd vid
genomföranden. Detta handlar inte bara om alkohol eller
inte vid representation, utan om hur värdskapet kan användas som ett strategiskt verktyg för att främja att vi får
fler möten och evenemang till staden. Det kan till exempel
handla om tillgång till kommunala lokaler, medverkan av
företrädare för kommunen, mottagningar etc. En översyn
av hela regelverket för representation bör därför ske.

Reservation

När det gäller den helt alkoholfria representationen är
det bara att konstatera att den är otidsenlig och drar ned
intrycket av Borås Stads värdskap, vilket kan vara negativt
för möjligheterna att utvecklas som evenemangsstad.

Vänsterpartiet anser
• Att det inte är otidsenligt att servera alkoholfritt vin
samt andra dryckesalternativ utan snarare ligger i tiden,
• Att alkohol inte ska förknippas hur trevligt, värdigt eller
lyckad en konferens eller tillställning har varit,
• Att det är beklagligt att den utvärdering som gjorts i samband med att Borås Stad arrangerade Sveriges fritids- och
kulturchefsförenings årskonferens gav ett sämre helhetsintryck på grund av att alkohol inte serverades.
• Att andra kommuners representanter istället borde ta
efter Borås Stads restriktiva alkoholpolicy utifrån ett
folkhälsoperspektiv är alkoholkonsumtion ett allvarligt
samhällsproblem.
• Att Borås Stad ska fortsätta att vara mycket restriktiv
med alkoholförtäring och bjuda på mat som är hållbar
utifrån de policyprogram som har antagits av kommunfullmäktige. Borås Stad har ett antal kriterier som
tydligt uttalar vad som menas med hållbar kommun
och visioner.
• Att det är dags att gå från ord till handling och servera
goda klimatsmarta måltider utan alkohol i samband
med representation skulle vara mer naturligt, trovärdigt
och mer ekonomiskt försvarbart inför kommuninvånarna, anser Vänsterpartiet.
Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på motionen från
Bengt Wahlgren
Anita Persson

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 februari 2013.

Yrkanden

Anita Persson (V) yrkar att nämnden avstyrker motionen.
Katrine Andersson (M) yrkar att nämnden tillstyrker motionen med hänvisning till synpunkterna i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
att nämnden antar Anita Perssons förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Katrine Anderssons förslag.
Nej-röst för bifall till Anita Perssons förslag.
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Mot beslutet att tillstyrka motionen reserverar sig Anita
Persson. Bilaga
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Borås 2013-03-12
Reservation från Vänsterpartiet i Miljö och konsumentnämnden angående Bengt
Walhgrens motion om reviderad policy för
representation.

kommunfullmäktiges handlingar | 19 December 2013

Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden
2013-02-27

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Sammanfattning

Bengt Wahlgren (FP) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att representationspolicyn ska revideras
när det gäller möjligheterna att servera vin och öl.
Enligt förvaltningens uppfattning måste Borås Stad ha
ett förhållningssätt till extern representation som stödjer
intentionerna i Borås 2025 Vision och strategi om fler
möten och evenemang i staden. Kommunen har en viktig
roll i detta arbete, både i förberedelser och som värd vid
genomföranden. Detta handlar inte bara om alkohol eller
inte vid representation, utan om hur värdskapet kan användas som ett strategiskt verktyg för att främja att vi får
fler möten och evenemang till staden. Det kan till exempel
handla om tillgång till kommunala lokaler, medverkan av
företrädare för kommunen, mottagningar etc. En översyn
av hela regelverket för representation bör därför ske.
När det gäller den helt alkoholfria representationen är
det bara att konstatera att den är otidsenlig och drar ned
intrycket av Borås Stads värdskap, vilket kan vara negativt
för möjligheterna att utvecklas som evenemangsstad.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Ärendet

Bengt Wahlgren (FP) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
• representationspolicyn revideras så att det även i Borås
blir möjligt att bjuda gäster på ett glas vin eller öl när
Borås Stad, kommunal nämnd eller kommunalt bolag
representerar.
• enklare slag av måltider i kommunal regi skall kunna
arrangeras utan att representationskommitten är vidtalad. Det kan då vara lämpligt att respektive presidier
eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.

Till remissen finns bifogat ett yttrande från Representationskommitten med ett förslag till ny regel för extern
representation enligt följande:
Vid extern representation får öl och vin serveras i samband
med måltid. För extern representation med övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet. Representationskommittén får besluta om undantag i speciella fall. Måttfullliet
gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas att tillgå. Vid representationstillfällen
där minderåriga deltar får inte alkohol förekomma.
Representationskommittén föreslår vidare ett motivuttalande som ska vara vägledande vid all extern representation. Motionen samt Representationskommitténs yttrande
biläggs.

Miljöförvaltningens synpunkter

Precis som motionären skriver har Borås de senaste åren
blivit allt mer uppmärksammat, såväl i nationella som
internationella sammanhang, och betraktas därmed också
som en attraktiv stad för olika typer av möten. I Borås
2025 Vision och strategi lyfts inriktningen att stå värd för
större nationella och internationella evenemang och möten
fram, liksom vikten av ett gott värdskap för att främja
detta. En strategi är att fler lokaler ska skapas för möten
och evenemang. Vidare ska initiativ för att dra större möten och evenemang till Borås uppmuntras och stödjas.
Enligt förvaltningens uppfattning måste Borås Stad ha
ett förhållningssätt till extern representation som stödjer
visionens intentioner om fler möten och evenemang i
staden. Kommunen har en viktig roll i detta arbete, både
i förberedelser och som värd vid genomföranden. Detta
handlar inte bara om alkohol eller inte vid representation,
utan om hur värdskapet kan användas som ett strategiskt
verktyg för att främja att vi får fler möten och evenemang
till staden. Det kan till exempel handla om tillgång till
kommunala lokaler, medverkan av företrädare för kommunen, mottagningar etc. En översyn av hela regelverket för
representation bör därför ske.
När det gäller den helt alkoholfria representationen är
det bara att konstatera att den är otidsenlig och drar ned
intrycket av Borås Stads värdskap, vilket kan vara negativt
för möjligheterna att utvecklas som evenemangsstad.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell
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Från Borås Kommuns Parkeringsbolag
Till Kommunstyrelsen

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

2013-03-12

2012-02-28

Motion om reviderad policy
för representation

Reviderad policy för representation
Nämndens beslut

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker förslaget

Borås kommuns Parkerings AB:s styrelse beslutar avstyrka
motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Borås kommuns Parkerings AB:s styrelse anser att nuvarande policy för representation är tillräcklig och beslutar
därför att avstyrka motionen.
BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Lennart Johansson
VD

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna
revideringen inte har stor praktiskt påverkan vid representation. Huvudriktningen är att måttlighet gäller för alkohol vid all representation, och att det ligger på ansvarig
nämnd att följa detta.
Nämnden ser det som värdefullt att det finns gemensamma regler för all representation och tillstyrker därför
motionen.

Reservation

Kjell Classon (S) föreslår att nämnden inte tillstyrker
remissen.
Ordföranden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kjell Classons
förslag med Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Lennart Malmerfors (KD), MajBritt Eckerström (C), Lars-Gustaf Andersson (FP), Håkan
Ågren (M)
Nej: Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Thomas
Wingren (MP) och Magnus Carlsson (S)
Ordföranden finner att nämnden tillstyrker motionen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Bertil Myhrberg		
Tomas Rossing
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Industribyggnader i Borås AB
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

2013-03-04

2013-02-28

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation

Svar på remiss Motion Reviderad policy
för representation

Bolagets beslut

Nämndens beslut

Industribyggnader i Borås AB ( IBAB) tillstyrker motionen

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion Reviderad
policy för representation och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Bolagets yttrande i sammanfattning

Representation är en viktig del i Borås Stads relationer
med andra kommuner, samarbetspartners, företag, organisationer med flera. Representation är motiverad när den
är till nytta för Borås Stad men även en fråga om artighet och normal gästfrihet. Det är viktigt att Borås Stad
uppfattas som en god värd vid alla arrangemang som hålls
i staden varför även representationen bör anpassas sa att vi
uppfattas som en sådan.
Representationskommitténs förslag till ny regel och med
motivuttalandet som grund anser IBAB visar att Borås
Stad även fortsatt har en representationspolicy där måttfullhet med alkohol är ledstjärnan.

Bolagets yttrande i sin helhet

Representation är en viktig del i Borås Stads relationer
med andra kommuner, samarbetspartners, företag, organisationer med flera. Representation är motiverad när den
är till nytta för Borås Stad men även en fråga om artighet och normal gästfrihet. Det är viktigt att Borås Stad
uppfattas som en god värd vid alla arrangemang som hålls
i staden varför även representationen bör anpassas så att vi
uppfattas som en sådan.
Representationskommitténs förslag till ny regel och med
motivuttalandet som grund anser IBAB visar att Borås
Stad även fortsatt har en representationspolicy där måttfullhet med alkohol är ledstjärnan.
INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
Björn Bergquist		
Lars Nordin
Ordförande		 VD

Nämndens yttrande i sin helhet

Idag är det i Borås Stad möjligt att servera alkoholhaltiga
drycker vid internationella besök. Detta ska godkännas av
representationskommittén.
Motionären vill att Borås Stad ska kunna bjuda gäster på
ett glas vin eller öl vid representation och att respektive
nämnd kan besluta om detta utan att representationskommittén behöver ge sitt godkännande.
Stadsdelsnämnden vill att Borås Stad fortsatt är restriktiva
med alkoholhaltiga drycker vid representation. Nämnden
ställer sig dock bakom en förändring som gör det möjligt
att servera alkoholhaltiga drycker vid extern representation,
även då inte internationella gäster deltar. Nämnden anser att
representationskommittén även i fortsättningen ska godkänna när Borås Stad serverar alkoholhaltiga drycker.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Socialt perspektiv

Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu
eller i framtiden.
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Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-02-19

Likabehandling
Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv

Vid granskning av tio andra kommuners riktlinjer så
gäller genomgående att det är restriktivitet vid servering
av alkoholhaltiga drycker. Hos alla tio kommuner är
det möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid extern
representation, tre av dessa tio är det endast möjligt att
servera alkoholhaltiga drycker vid representation i samband med internationella besök. Hos tre av kommunerna
är det möjligt att servera alkoholhaltiga drycker vid intern
representation och vid en fjärde kommun är det möjligt
att servera alkoholhaltiga drycker i samband med gratifikationsmiddag. Oftast säger kommunernas riktlinjer att
det inte är möjligt att servera drycker med en alkoholhalt
över 15 procent.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2013‑02-25.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

Från Fristadbostäder AB
Till Kommunstyrelsen
2013-03-01

Remiss av motion om reviderad
policy för representation
Nämndens beslut

Fristadbostäder AB:s styrelse avstår från yttrande.
FRISTADBOSTÄDER AB
Gun-Britt Persson		
Kjell-Ove Sethson
Ordförande		 VD
B 836

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Nämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen

Nämndens yttrande i sammanfattning

Representation är en viktig del i Borås Stads relationer
med andra kommuner, samarbetspartners, företag, organisationer med flera. Representation är motiverad när den
är till nytta för Borås Stad men även en fråga om artighet och normal gästfrihet. Det är viktigt att Borås Stad
uppfattas som en god värd vid alla arrangemang som hålls
i staden varför även representationen bör anpassas så att vi
uppfattas som en sådan.
Representationskommitténs förslag till ny regel och med
motivuttalandet som grund anser Lokalförsörjningsnämnden visar att Borås Stad även fortsatt har en representationspolicy där måttfullhet med alkohol är ledstjärnan.

Nämndens yttrande i sin helhet

Representation är en viktig del i Borås Stads relationer
med andra kommuner, samarbetspartners, företag, organisationer med flera. Representation är motiverad när den
är till nytta för Borås Stad men även en fråga om artighet och normal gästfrihet. Det är viktigt att Borås Stad
uppfattas som en god värd vid alla arrangemang som hålls
i staden varför även representationen bör anpassas så att vi
uppfattas som en sådan.
Representationskommitténs förslag till ny regel och med
motivuttalandet som grund anser Lokal försörjningsnämnden visar att Borås Stad även fortsatt har en representationspolicy där måttfullhet med alkohol är ledstjärnan.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från AB Bostäder i Borås
Kommunstyrelsen
2013-02-25

Remissvar motion om reviderad
policy för representation
Styrelsens beslut

Styrelsen tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Nämndens yttrande i sin helhet

Borås är en stad som växer och utvecklas i snabb takt. En
allt större globalisering är ett faktum som staden har att
förhålla sig till. De senaste åren har staden blivit uppmärksammad på både det internationella och nationella planet.
Uppmärksamheten gör Borås till en attraktiv stad för
arrangemang, konferenser och besök av det större slaget.
Staden planerar också att utveckla ett nytt konferenscentrum för att ytterligare förstärka stadens attraktivitet. Det
är en positiv utveckling men ställer samtidigt större krav
på värdskapet. En del av värdskapet är representation som
styrs av en policy som idag inte gynnar det goda värdskapet.

Bengt Wahlgren har i motion från 2011 förslagit att policyn för representation revideras. Wahlgren föreslår att det
ska bli möjligt även i Borås att bjuda gäster på ett glas vin
eller öl, när staden, nämnd eller bolag representerar. Vidare föreslår han att enklare slag av måltider i kommunal
regi ska kunna arrangeras utan att representationskommittén vidtalas. Han anser att det är lämpligt att respektive
presidier eller VD delegeras att ansvara för arrangemanget.

Arbetslivsnämnden anser att representationskommitténs yttrande över motionen är väl avvägt utifrån de krav
som stadens utveckling och värdskap kräver samtidigt
som man vidmakthåller måttfullhet och gott omdöme.
Arbetslivsnämnden vill för sin del tillstyrka motionen
med representationskommitténs förslag till regeltext och
motivuttalande som grund.

Styrelsen delar motionärens uppfattning. Styrelsen anser
att det vid all representation skall iakttas måttfullhet, både
vad gäller mat och dryck.

Protokollsanteckning

AB BOSTÄDER I BORÅS
Roland Andersson
Sven Liljegren
Ordförande		 VD

Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V) yrkar på avstyrkan av motion.
”Vänsterpartiet anser att kommunala tillställningar ska
vara öppna för alla inbjudna, genom att servera alkohol
utestängs vissa. Dessutom är det omotiverat att skattemedel används till servering av alkohol”.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef

2013-02-18

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker motion.
Nämnden yttrande i sammanfattning

Borås är en stad med stark tillväxt och utveckling vilket
leder till ett stort intresse från omvärlden. Borås Stads
attraktionskraft som evenemangstad har stadigt ökat och
ställer därför högre krav på värdskapet. Representationspolicyn är ett viktigt verktyg för att uppnå ett bra värdskap.
Arbetslivsnämnden vill för sin del tillstyrka motionen
med representationskommitténs förslag till regeltext och
motivuttalande som grund.
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Från Servicenämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Kulturnämnden
Kommunstyrelsen

2013-02-20

2013-02-14

Motion om reviderad policy för
representation

Yttrande över motion om reviderad
policy för representation

Nämndens beslut

Beslut

Nämnden avstår från yttrande.

Kulturnämnden tillstyrker rubricerad motion.
Den röd/gröna gruppen deltar inte i beslutet.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämnden avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sin helhet

Nämnden avstår från yttrande.

Särskilt yttrande

Servicenämnden beslutar med 5 röster mot 4 röster att
avstå från yttrande av motionen.
Mot beslutet reserverar sig Alfio Franco (M), Ulf Landegren (C), Bengt Gustavsson (FP) och Marie Friden (M) till
förmån för eget yrkande att tillstyrka motionen.

Kulturnämndens yttrande

Kulturnämnden ser det som passande att vid extern representation ha möjlighet att servera öl och vin och ställer sig
därför positiv till Bengt Wahlgrens motion om reviderad
policy för representation.

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning har lämnats av den röd/gröna gruppen. Se bilaga.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

Protokollsanteckning lämnad av Bo Jacobsson (VÄG).
SERVICENÄMNDEN
Kent Hedberg		
Ingemar Persson
Ordförande		 Förvaltningschef

Särskilt yttrande

Jag anser att dels historiska fallet från Motala det omtalade
och dels nu senast SÄPO och Näringslivsdepartementet
visar att tycks även i sammanhang som utpekats som seriösa och hyser allmän förtroende glider i sina värderingar.
• med bakgrund av ovanstående yrkar jag att vi skall
beålla nuvarande regelverk.
Bo Jacobsson
Vägvalet
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2013-02-14
Protokollsanteckning från den rödgröna
minoriteten, ärende 16. Förslag till yttrande över
motion om reviderad policy för representation

Den rödgröna gruppen deltar inte i beslutet på grund av
att vi anser att det förslag som representationskommittén
föreslår som ny regel för extern representation är tillfredsställande.
DEN RÖDGRÖNA GRUPPEN I KULTURNÄMNDEN
genom
Sara Andersson
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Från Representationskommittén
Till Kommunstyrelsen
2013-01-22

Motion från Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation
Representationskommittén har fått rubricerad motion för
yttrande.
Representationskommittén föreslår att följande ny regel för
extern representation med alkohol skall gälla:
	
Vid extern representation får öl och vin serveras i
samband med måltid. För extern representation med
övriga alkoholdrycker gäller stor restriktivitet.
Representationskommittén får besluta om undantag
i speciella fall. Måttfullhet gäller vid alla representationstillfällen. Alkoholfria alternativ skall alltid
finnas att tillgå. Vid representationstillfällen där
minderåriga deltar får inte alkohol förekomma.
Representationskommittén förslår vidare att följande motivuttalande skall vara vägledande vid all extern representation:
Stadens externa representation skall alltid präglas av ordning, nykterhet och trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges tillkänna genom de policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Det synsätt som
fullmäktige har ställt sig bakom skall också prägla och
genomsyra synen på alkohol vid extern representation, så
att stadens övergripande målsättningar också får genomslag vid dessa beslut. Varje enskilt representationsbeslut
skall kunna försvaras och stå självständigt utifrån dessa
målsättningar.
Vid all extern representation skall måttfullhet iakttas,
såväl med mat som med alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den mängd
alkoholhaltiga drycker som serveras skall vara rimlig. En
bedömning av detta förhållande skall göras av den nämnd
eller bolagsstyrelse, eller Representationskommittén, som
godkänner den externa representationen. Det är alltid
vid beslutstillfället som prövningen skall ske om representationen uppfyller de krav som finns. Därför måste
beslutsunderlaget vid dessa tillfällen vara fullständigt och
detaljerat, så att denna prövning kan göras. De alkoholhaltiga drycker och den mat som skall serveras skall därför
alltid vara specificerat på ett sådant sätt att omfattning
och kostnader klart framgår.

Det är inte tillåtet att låta en extern part eller enskilda
deltagare betala för alkohol som förtärs i samband med extern representation eller mat eller andra kostnader. Stadens
syn på alkohol bygger inte på ett ekonomiskt perspektiv i
första hand. Om staden skall representera skall helheten
arrangeras utifrån stadens regler och motivuttalanden och
samtliga kostnader belasta staden.
REPRESENTATIONSKOMMITTÉN
Per-Olof Höög		
Bertil Myhrberg
Ordförande		
Vice ordförande

Från BoråsBorås AB
Till Kommunstyrelsen
2012-01-31

Motion för reviderad policy för
representation
Vi ser att Borås utvecklas och har allt fler och mer nationella och internationella nätverk och kontakter. I Convention Bureaus dagliga verksamhet och för att lyckas med
sitt uppdrag, är frågan om att man får möjlighet att servera vin/öl i samband med middagar, en viktig och ibland
avgörande del för att få kongressen/mötet till Borås.
Bolaget anser det därför bra och nödvändigt att se över
reglementet för den kommunala representationspolicyn.

Reservation

Ida Legnemark, (V) reserverar sig mot detta beslut.
BORÅSBORÅS AB
Ulf Olsson		
Styrelsens ordförande

Helena Ransjö Alcenius
VD
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Utdrag ur Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll
rörande alokoholfri representation
Kommunfullmäktiges handlingar den 20 mars 1997

Nr 29
Svar på motion av Björn Wahllöf
om återinförande av alkoholfri
representation
1997-02-04
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Björn Wahllöf ingav 1997-01-04 bifogad motion med
förslag om att kommunen återinför alkoholfri representation. Som svar på motionen vill kommunstyrelsen anföra
följande.
Kommunfullmäktige beslöt vid behandling av en motion
av Björn Wahllöf 1990-03-13 att vin får serveras vid
representation med utländska gäster samt vid speciella
arrangemang i övrigt enligt representationskornmittens
bedömande.
Kommunstyrelsens tidigare motionssvar är bilagt Björn
Wahllöfs nu aktuella motion. Kommunstyrelsen har nu
i sak inget att tillägga utöver vad som angavs vid detta
tillfälle. Några omständigheter som kan föranleda kommunstyrelsen att ändra uppfattning har inte tillkommit.
Snarare har de tidigare motiven förstärkts genom EUmedlemskapet och det ökade internationella utbyte detta
medfört.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Bengt
Friden (bilaga) och Bengt Eskel. Särskilt yttrande avgavs
av Björn Wahllöf (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Roland Andersson
Hans-Olof Lindberg
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Bilaga

Reservation
1997-02-04
Undertecknad yrkar att ärendet återremitteras för att ge
Borås Hälsopolitiska råd och arbetsgruppen för utarbetandet av det drogpolitiska handlingsprogrammet möjlighet att yttra sig över motionen.
Bengt Friden
Centern

Bilaga

Särskilt yttrande
1997-02-04
I första hand rekommenderar jag fullmäktige att återremittera motionen av följande skäl:
A	Motionen borde besvaras i samband med att ett nytt
drogpolitiskt program antages av fullmäktige.
B	Motionen borde remitteras till kommunens Hälsopolitiska råd för yttrande.
C	En faktaredovisning borde presenteras vad som skiljer
representation med alkoholfria viner gentemot representation med viner som innehåller alkohol.
D	Regelverket angående kommunens representation
måste detaljstyras mera med tanke på hur kommunal representation totalt degenererat på andra hall i
landet.
I andra hand rekommenderar jag fullmäktige att antaga
motionen.
Björn Wahllöf
Vägvalet
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Borås kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

1997-01-16

”1997-01-14

Motion angående att kommunen ska
återinföra alkoholfri representation –
alltså – att ej dricka alkohol för skattebetalarnas pengar
Akolholbruket ökar igen i Sverige bland främst ungdomar. Därför skulle det nu vara rätt signaler om förtroendevalda tog ställning mot alkohol genom att återinföra
alkoholfri representation. Detta inte minst med tanke på
det famösa beslutet att bygga en lyxrestaurang i stadshuset för över 5 milj med bl a kommunal representation
som motivering.
Kommunen hade under 80-talet alkoholfri representation. I en motion 1990-01-16 krävde jag att den alkoholfria representationen också skulle omfatta kommunens
bolag och stiftelser.
I svaret på motionen och ej i ett särskilt beslutsärende,
hade den dåvarande socialdemokratiska majoriteten den
kvalificerade fräckheten att föreslå fullmäktige att återinföra alkoholrepresentationen i kommunen. Fullmäktige
antog den föreslagna attsatsen som innebär att i princip
kan kommunen representera med sprit och vin fritt och
utan regelverk allt ”enligt representationskommittens
bedömande”.
Detta framgår av bilaga från 19 april 1990 som medföljer
denna motion. I övrigt hänvisar jag till min reservation
i kommunstyrelsen, urklipp från Borås Tidning (länsnykterhetskonsulent Sture Hedberg) och min motion
(sid B86-B88).
Av bilagan framgår med all önskvärd tydlighet varför
Borås kommun ska återinföra alkoholfri representation i
kommunen. Förhoppningsvis har nuvarande socialdemokratiska majoriteten ett större samhällsansvar.
Med hänvisning till ovanstående och den särskilda bilagan föreslår jag fullmäktige besluta
att	återinföra alkoholfri representation i kommunens alla
verksamheter.
Björn Wahllöf’
Bilaga medföljer

Bilaga
Borås kommunfullmäktiges handlingar 19 april 1990

Nr 37
Svar på motion av Björn Wahllöf angående alkoholfri representation i kommunens stiftelser och bolag samt kommunstyrelsens förslag till ändring av
tidigare beslut om alkoholfri representation innebärande att vin får serveras
vid vissa tillfällen
1990-03-13
Kommunfullmäktige
I motion av 1990-01-16 föreslår Björn Wahllöf att kommunfullmäktige beslutar att alla stiftelser och bolag
som ägs av kommunen ska i sina stadgar respektive
bolagsordningar skriva in att all representation skall vara
alkoholfri.
Formellt kan fullmäktige inte förlägga stiftelser eller
bolag att ändra sina stadgar eller bolags ordningar. Fullmäktige kan emellertid uppdra åt sin representant vid
bolagsstämma att verka för en ändring enligt motionärens förslag. Vad avser stiftelser finns inte motsvarighet
till bolagsstämma och fullmäktige saknar möjlighet att
ålägga stiftelsen att ändra sina stadgar.
I sak förhåller det sig emellertid så, att sedan bolag och
stiftelser fått kännedom om fullmäktiges beslut om alkoholfri representation lojalt följt detta, vilket är väl känt
av så gott som samtliga fullmäktigeledamöter. Kommunstyrelsen förutsätter att kommunens bolag och stiftelser
även i fortsättningen följer de regler för representation
som fastställes av fullmäktige.
Inför fullmäktiges beslut 1980 om alkoholfri representation redovisades bl a att alkoholförtäring utan några
speciellt beslutade restriktioner förekommit i mycket
begränsad omfattning och företrädesvis då det varit
internationella besök. Med några få undantag rör det sig
om vin till den måltid kommunen varit värd för.
1980 års beslut var ett utslag av den intensiva alkoholdebatt som då pågick. Vunna erfarenheter ger vid handen
att ur nykterhetspolitisk synpunkt är ett kommunalt
beslut om alkoholfri representation försumbart. Det vore
emellertid ur kommunens synpunkt mycket värdefullt
att kunna ta emot gäster på ett sätt som är kutym i deras
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hemländer och för övrigt också vid representation i
Sverige.
Kommunstyrelsen anser därför att det 1980 fattade beslutet om alkoholfri representation bör ändras så att vin
får serveras vid representation med utländska gäster samt
vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommittens bedömande.

politikerna får bära sig åt! Sättet att föra fram förslaget i samband med min motion kan betecknas som
kvalificerad ohederlighet.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

B.	I motionssvaret påstås att kommunens stiftelser och
bolag lojalt har följt beslutet 1980-12-18 angående
alkoholfri representation. Med hänvisning till länsnykterhetskonsulent Sture Hedbergs insändare i BT
sid 19 mån 12 mars (bilaga) så ” visar erfarenheten
att man på många håll i landet använt just ett kommunalt bolag för att gå förbi ett beslut”.

att med ändring av 1980-12-I8 fattat beslut - vin
får serveras vid representation med utländska
gäster samt vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande samt

	Det har från två oberoende håll meddelats mig att
detta förfaringssätt också använts i Borås kommun.
Det är nu upp till kommunledningen att på heder
och samvete dementera att sa varit fallet.

att förklara motionen besvarad.
Mot kommunstyrelsens beslutet reserverade sig Björn
Wahllöf och Bengt Friden, enligt bifogade bilagor.
KOMMUNSTYRELSEN
Bertil Pålsson
Nils-Erik Andersson

Reservation
1990-03-15
Till kommunstyrelsen

Svar på motion av Björn Wahllöf angående alkoholfri representation i kommunens stiftelser och bolag
Av nedanstående skäl reserverar jag mig mot kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
A.	Förslaget till fullmäktige innebär att kommunledningen använder motionsförslaget angående alkoholfri representation i stiftelser och bolag till att upphäva
tidigare beslut angående alkoholfri representation i
kommunen. Vid ett flertal tillfallen har kommunstyrelsens ordförande högljutt klagat vid förslag till rent
marginella ändringar i ett motionsförslag. Nu är det
plötsligt tillåtet att i ett motionssvar föreslå fullmäktige att besluta i sak vad som inte alls föreslås i motionen utan därtill går stick i stäv mot vad motionen
föreslår.
	Undertecknad är chockad över att kommunstyrelsen bejakar förfaringssättet och inte för fram det
alkoholliberala förslaget som ett särskilt ärende. Det
finns numera i Borås kommun ingen gräns för hur
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C.	Det har från mycket hög politisk nivå i kommunen
berättats för mig att representationen med alkohol
tidigare har varit sa väl tilltagen i Borås kommun
att en soffa måste inköpas. Ingenting talar för att
medvetenheten, ansvaret och moralen idag är mera
högtstående utan att representationen kan degenerera
och hamna i samma dilemma.
D.	Förslaget innebär att vin numera ska bli tillåtet i
representationen. Tidigare har det vid representation
varit fullt möjligt att vid festligare tillfällen använda
alkoholfritt vin (0-2,25 volymprocent). Vid kontakt
med dels Systembolaget och dels länsnykterhetskonsulent Sture Hedberg bekräftas att det idag finns
ett brett utbud av alkoholfria viner: rött, rose, vitt.
Ibland är alkoholfria viner vanliga viner som är avalkoholiserade. Därför kan bara vinexperter skilja på
alkolhofria och andra viner. Allt tal om att smaken
skulle vara avgörande är alltså felaktigt. Likaså att
alkoholfritt vin skulle vara vanlig saft vilket är ett
argument som ofta användes.
E.	Av fakta enligt punkt D framgår klart och tydligt att
det är själva alkoholhalten i vinet som är det viktiga
och enda orsaken och motivet till att representationsordningen ska ändras.
Det är väl känt sen urminnes tider att etylalkohol är
ett starkt gift som på ett avgörande sätt påverkar den
mänskliga organismen i negativ riktning. Bruket av
alkohol är utan jämförelse Sveriges största sociala och
ekonomiska problem vilket klart framgår av motionen.
F.	Som försvar för representation med alkoholhaltiga
drycker har särskilt framhävts betydelsen av att vara
artig mot utländska gäster.
Det är ytterst märkligt att enligt uppgifter från
riksdagsman Nils-Erik Wååg (s), som varit mångårig
ordförande i Riksdagens näringsutskott, så klarar
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man där av den rikliga representationen med utländska gäster utan servering av alkohol!! (Källa: Sture
Hedberg) Tvärtom får man ofta positiva komplimanger för den alkoholfria representationen enligt Wååg.
 ommunledningens argumentation håller inte vid
K
jämförelse med verkligheten!
G	Ett huvudargument har också varit att vin ska
serveras till maten. Det är brukligt att endast s k
vanligt lättvin (volymprocent 10-12 %) serveras till
mat. Enligt förslaget till fullmäktiges beslut finns det
ingen begränsning till att enbart detta s k lättvin ska
brukas vilket hade varit fullt möjligt. Detta förstärker ytterligare att det är själva alkoholhalten som det
viktigaste.
H	Helt, klart är att representation ingår som en del
i kommunledningens arbete. Allmänt i samhället
fördöms när någon brukar alkohol på jobbet. Beslutet
att kommunledningen numera ska få bruka alkohol
på sin arbetstid framstår helt klart som hyckleri.
Inget kommunalråd i Borås skulle – förmodar jag
– bejaka att någon i annat sammanhang dricker
alkohol på sitt jobb.
I	Det framgår ej heller av beslutsunderlaget vid vilka
”speciella evenemang” och vilka kriterier som ska
gälla för ”representationskommitténs bedömande”.
Avsaknaden av regler innebär att representation med
alkohol sker efter godtycke.
J	Alkoholen är också ett världsproblem som håller folk
nere i djupaste misär och elände . Därför har WHO
satt som mål att minska alkoholbruket med 25 % till
år 2000. Sveriges riksdag har i stor majoritet anslutit
sig till detta mål också för Sveriges del.
Det är en djup tragedi att kommunstyrelsen i Borås

antar beslut som verkar i rakt motsatt riktning i
förhållande till riksdagsbeslutet. Var finns ansvaret,
moralen och solidariteten??
K	Socialnämnden håller för närvarande på att arbeta
fram ett ambitiöst drogpolitiskt program. Beslutet att
ändra representationsreglerna i alkoholvänlig inriktning föregriper detta drogpolitiska program.
L	Enligt kommunallagens 2 kap § 16 ska ärende, vari
fullmäktige skall besluta, beredas av den nämnd eller
beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör.
	Ingen som helst beredning av motionen har förekommit i andra nämnder trots att motionen berör en
bred och mycket känslig fråga. Självklart skulle stor
betydelse kunna tillmätas yttrande från socialnämnden, skolstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
kommundelsnämnderna och hälsopolitiska rådet.
	
Kommunledningen, kör över kommunallagen genom
att strunta i beredningsplikten.
Avsl	Det är en djup tragedi att kommunstyrelsen
föreslår fullmäktige ett beslut som innebär att
gammaldags destruktiva privilegier återuppstår
i Borås kommun. Det är dubbelt avskyvärt när
kommunledningens beslut gratis tillgodoser den
egna njutningslystnaden på bekostnad av solidariteten med de svaga i samhället? Därtill spolieras
möjligheten för politiker att vara göda föredömen
för dagens ungdomar.
Björn Wahlöf Kds
Bilaga BT-urklipp
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Bilaga
Urklipp ur Borås Tidning
”Politiker med och utan ansvar

Vad är det kommunalpolitikerna i Borås sysslar med?
Läser man i tidningen hur man behandlat Björn Wahllöfs motion om att ålägga de kommunala bolagen samma
bestämmelser vad det gäller alkoholfri representation,
som gäller för de politiska organen. En vällovlig motion
då erfarenheten visar att man på många håll i landet använt just ett kommunalt bolag för att gå förbi ett beslut.
Nu har man vänt denna motion till ett förslag att mjuka
upp bestämmelserna öm alkoholfri representation.
Oberoende av vilken partitillhörighet man har måste väl
detta betecknas som ett ovanligt fräckt sätt att besvara
en motion som har helt annat syfte än vad motionären
avser.
Till den alkoholfria representation. Skall det vara alldeles
omöjligt att få vissa politiker att förstå att förebilden
spelar en väsentlig roll för framförallt ungdomar?
Våra informatörer har ingen lätt uppgift att fä unga
människor att förstå att alkoholbruket innebär stora risker. Det blir inte lättare när politiker och andra officiella
personer visar en positiv syn på alkoholbruket.
I vår kommun arbetar man med ett alkoholpolitiskt program som tar sikte på att minska konsumtionen med 25
procent fram till år 2000. Hur illa rimmar då inte detta
med de föreslagna ”lättnaderna”. Alkohol är alkohol, det
är samma alkohol som upplevs som exempel på gästfrihet
som åstadkommer utslagning och social misär för andra.
Alkoholen kostar samhället obegripliga 80 miljarder
kr per år. 20 personer dör en för tidig död varje dag i,
detta land. Var 20:e minut misshandlas en kvinna av en
berusad man, varje dag misshandlas en kvinna till döds.
Listan kunde, bli mycket längre men räcker då inte detta
som underlag för ett beslut? Politiker som ofta har att ta
ställning för och emot och som måste väga fördelar möt
nackdelar, inte kan det vara svårt att visa sitt ansvar och
rösta nej till en utökad alkoholrepresentation.
Sture Hedberg
Länsnykterhetskonsulent”

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 mars 1997

§ 43 dnr 97/KS0124 105
Svar på motion av Björn Wahllöf om
återinförande av alkoholfri representation
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1997, nr 29,
sid B 88)
Björn Wahllöf har vid kommunfullmäktige sammanträde den 16 januari 1997 inlämnat rubricerad motion. I
motionen föreslås att fullmäktige beslutar att återinföra
alkoholfri representation i kommunens alla verksamheter.
Kommunfullmäktige beslöt vid behandling av en motion
av Björn Wahllöf den 13 mars 1990 att vin får serveras
vid representation med utländska gäster samt vid speciella arrangemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande.
Kommunstyrelsen har nu i sak inget att tillägga utöver
vad som angavs vid detta tillfälle. Några omständigheter
som kan föranleda kommunstyrelsen att ändra uppfattning har inte tillkommit. Snarare har de tidigare motiven
förstärkts genom EU-medlemsskapet och det ökade
internationella utbyte detta medfört.
Kommunstyrelsens beslut 1997-02-04, § 30
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på
förslag av kommunalrådet Roland Andersson föreslå
fullmäktige besluta
att avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Bengt Fridén, till förmån för
ett yrkande om återremiss.
Björn Wahllöf avger särskilt yttrande, i vilket fullmäktige rekommenderas i första hand att återremittera ärendet
och i andra hand att anta motionen.

Kommunfullmäktige

Björn Wahllöf, Bengt Fridén och Lennart Andreasson
yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra
hand bifall till motionen.
Elfrida Kämärä och Rune Härngren yrkar bifall till
motionen.
Roland Andersson och Maj Steen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Roland Andersson yrkar avslag på återremissyrkandena.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den det
ej vill röstar nej; vinner nej har fullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.”
Vid omröstningen röstas ja av Bengt Ryberg, Fredrik
Lindgren, Maj Britt Magnusson, Lars Gerhard Westberg,
Maj Steen, Roland Andersson, Solveig Kjörnsberg, Ulf
Olsson, Ann Marie Nielsen, Liisa Heino, Unto Einar
Suhonen, Henry Alfredsson, Thomas Nilsson, Kerstin
Karlsson, Sten Webmark, Leif Olsson, Lennart Johansson, Agne Kvist, Ulf Sjösten, Margit Holmén, Inga Lill
Johansson, Kersti Magnusson, Bengt Fredenlund, Eike
Jünke, Leila Pekkala, Fred Andersson, Gunilla Sandström, Mats Tolfsson, Eivor Hörder, Kjell Classon, Eva
Andersson, Gun Andersson, Lena Jacobsson, Yvonne
Persson, Jan Patriksson, Bengt Wahlgren, Per Ove Karlsson, Kurt Eliasson, Stig Göransson, Petter Löberg, Lena
Medelius, Nils Åke Björklund, Berit Stråhle, Ingwer
Kliche, Erik Hultman, Gun Johansson, Hans Wennersten, Lena Skoglund, Inga Gull Claesson, Ingrid Dyberg,
Johan Scherdin och Claes Palmén
samt nej av Rune Olausson, Matts Hallabro, Rune
Malmerfors, Lennart Andreasson, Björn Wahllöf, Bengt
Fridén, Gunvor Wiland, Anita Persson, Sabina Kitti
Ölander, Ann Britt Boman, Olle Hermansson, Gunnel Romild, Eva Théen Johansson, Henrik Jörneblom,
Mats Brandt, Elfrida Kämärä, Martin Neuman, Ingemar
Brunnemyr och Kerstin Koivisto.
Rune Härngren och Åke Jogeland avstår från att rösta.

med fleras yrkanden och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej; vinner nej har fullmäktige beslutat enligt Björn Wahllöf med fleras yrkande”.
Vid omröstningen röstas ja av Bengt Ryberg, Fredrik
Lindgren, Maj Britt Magnusson, Lars Gerhard Westberg,
Maj Steen, Roland Andersson, Solveig Kjörnsberg, Ulf
Olsson, Ann Marie Nielsen, Liisa Heino, Unto Einar
Suhonen, Henry Alfredsson, Thomas Nilsson, Kerstin
Karlsson, Sten Webmark, Leif Olsson, Lennart Johansson, Agne Kvist, Ulf Sjösten, Margit Holmén, Inga Lill
Johansson, Kersti Magnusson, Bengt Fredenlund, Eike
Jünke, Leila Pekkala, Fred Andersson, Gunilla Sandström, Mats Tolfsson, Eivor Hörder, Kjell Classon, Eva
Andersson, Gun Andersson, Lena Jacobsson, Yvonne
Persson, Jan Patriksson, Bengt Wahlgren, Per Ove
Karlsson, Kurt Eliasson, Stig Göransson, Lena Medelius,
Nils Åke Björklund, Berit Stråhle, Ingwer Kliche, Erik
Hultman, Hans Wennersten, Lena Skoglund, Inga Gull
Claesson, Ingrid Dyberg, Johan Scherdin och Claes
Palmén
samt nej av Rune Olausson, Rune Härngren, Matts
Hallabro, Rune Malmerfors, Lennart Andreasson, Björn
Wahllöf, Bengt Fridén, Gunvor Wiland, Anita Persson,
Sabina Kitti Ölander, Ann Britt Boman, Olle Hermansson, Gunnel Romild, Eva Théen Johansson, Henrik
Jörneblom, Petter Löberg, Mats Brandt, Elfrida Kämärä,
Martin Neuman, Gun Johansson, Ingemar Brunnemyr
och Kerstin Koivisto.
Åke Jogeland avstår från att rösta.
Fullmäktige beslutar med 50 röster mot 22, 1 avstår,
att

avslå motionen.

Fullmäktige beslutar med 52 röster mot 19, 2 avstår,
att avgöra ärendet idag.
Mot beslutet reserverar sig Björn Wahllöf, Olle Hermansson, Martin Neuman och Kerstin Koivisto.

Mot beslutet reserverar sig Björn Wahllöf, Olle Hermansson, Martin Neuman, Kerstin Koivisto, Eva ThéenJohansson, Elfrida Kämärä, Henrik Jörneblom och
Ingemar Brunnemyr.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels
till kommunstyrelsens förslag och dels till Björn Wahllöf
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Borås kommunfullmäktiges handlingar 19 april 1990

Nr 37
Svar på motion av Björn Wahllöf
angående alkoholfri representation i kommunens stiftelser och
bolag samt kommunstyrelsens
förslag till ändring av tidigare beslut om alkoholfri representation
innebärande att vin får serveras
ved vissa tillfällen
1990-03-13
Kommunfullmäktige
I motion av 1990-01-16 föreslår Björn Wahllöf att kommunfullmäktige beslutar att alla stiftelser och bolag
som ägs av kommunen ska i sina stadgar respektive
bolagsordningar skriva in att all representation skall vara
alkoholfri.
Formellt kan fullmäktige inte förelägga stiftelser eller
bolag att ändra sina stadgar eller bolagsordningar. Fullmäktige kan emellertid uppdra åt sin representant vid
bolagsstämma att verka för en ändring enligt motionärens förslag. Vad avser stiftelser finns inte motsvarighet
till bolagsstämma och fullmäktige saknar möjlighet att
ålägga stiftelsen att ändra sina stadgar.
I sak förhåller det sig emellertid så, att sedan bolag och
stiftelser fått kännedom om fullmäktiges beslut om alkoholfri representation lojalt följt detta, vilket är väl känt
av så gott som samtliga fullmäktigeledamöter. Kommunstyrelsen förutsätter att kommunens bolag och stiftelser
även i fortsättningen följer de regler för representation
som fastställes av fullmäktige.
Inför fullmäktiges beslut 1980 om alkoholfri representation redovisades bl a att alkoholförtäring utan några
speciellt beslutade restriktioner förekommit i mycket
begränsad omfattning och företrädesvis då det varit
internationella besök. Med några få undantag rör det sig
om vin till den måltid kommunen varit värd för.
1980 års beslut var ett utslag av den intensiva alkoholdebatt som då pågick. Vunna erfarenheter ger vid handen
att ur nykterhetspolitisk synpunkt är ett kommunalt
beslut om alkoholfri representation försumbart. Det vore
emellertid ur kommunens synpunkt mycket värdefullt
att kunna ta emot gäster på ett sätt som är kutym i deras
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hemländer och för övrigt också vid representation i
Sverige.
Kommunstyrelsen anser därför att det 1980 fattade beslutet om alkoholfri representation bör ändras så att vin
får serveras vid representation med utländska gäster samt
vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att med ändring av 1980-12-18 fattat beslut – vin
får serveras vid representation med utländska
gäster samt vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande samt
att förklara motionen besvarad.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Björn
Wahllöf och Bengt Fridén, enligt bifogade bilagor.
KOMMUNSTYRELSEN
Bertil Pålsson
Nils-Erik Andersson

Reservation
1990-03-15
Till kommunstyrelsen
Svar på motion av Björn Wahllöf angående
alkoholfri representation i kommunens
stiftelser och bolag

Av nedanstående skäl reserverar jag mig mot kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
A.	Förslaget till fullmäktige innebär att kommunledningen använder motionsförslaget angående alkoholfri representation i stiftelser och bolag till att upphäva
tidigare beslut angående alkoholfri representation i
kommunen. Vid ett flertal tillfällen har kommunstyrelsens ordförande högljutt klagat vid förslag till rent
marginella ändringar i ett motionsförslag. Nu är det
plötsligt tillåtet att i ett motionssvar föreslå fullmäktige att besluta i sak vad som inte alls föreslås i motionen utan därtill går stick i stäv mot vad motionen
föreslår.
Undertecknad är chockad över att kommunstyrelsen bejakar förfaringssättet och inte för fram det
alkoholliberala förslaget som ett särskilt ärende. Det
finns numera i Borås kommun ingen gräns för hur
politikerna får bära sig åt! Sättet att föra fram förslaget i samband med min motion kan betecknas som
kvalificerad ohederlighet.
B.	I motionssvaret påstås att kommunens stiftelser och
bolag lojalt har följt beslutet 1980-12-18 angående al-
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koholfri representation. Med hänvisning till länsnykterhetskonslent Sture Hedbergs insändare i BT sid 19
mån 12 mars (bilaga) så ”visar erfarenheten att man
på många håll i landet använt just ett kommunalt
bolag för att gå förbi ett beslut”.
	Det har från två oberoende håll meddelats mig att
detta förfaringssätt också använts i Borås kommun.
Det är nu upp till kommunledningen att på heder
och samvete dementera att så varit fallet.
C.	Det har från mycket hög politisk nivå i kommunen
berättats för mig an representationen med alkohol
tidigare har varit så väl tilltagen i Borås kommun
att en soffa måste inköpas. Ingenting talar för att
medvetenheten, ansvaret och moralen idag är mera
högtstående utan att representationen kan degenerara
och hamna i samma dilemma.
D.	Förslaget innebär att vin numera ska bli tillåtet i
representationen. Tidigare har det vid representation
varit fullt möjligt att vid festligare tillfällen använda
alkoholfritt vin (0-2,25 volymprocent). Vid kontakt
med dels Systembolaget och dels länsnykterhetskonsulent Sture Hedberg bekräftas att det idag finns
ett brett utbud av alkoholfria viner: rött, rose, vitt.
Ibland är alkoholfria viner vanliga viner som är avalkoholiserade. Därför kan bara vinexperter skilja på
alkoholfria och andra viner. Allt tal om att smaken
skulle vara avgörande är alltså felaktigt. Likaså att
alkoholfritt vin skulle vara vanlig saft vilket är ett
argument som ofta användes.
E.	Av fakta enligt punkt D framgår klart och tydligt att
det är själva alkoholhalten i vinet som är det viktiga
och enda orsaken och motivet till att representationsordningen ska ändras.
	Det är väl känt sen urminnes tider att etylalkohol är
ett starkt gift som på ett avgörande sätt påverkar den
mänskliga organismen i negativ riktning. Bruket av
alkohol är utan jämförelse Sveriges största sociala och
ekonomiska problem vilket klart framgår av motionen.
F.	Som försvar för representation med alkoholhaltiga
drycker har särskilt framhävts betydelsen av att vara
artig mot utländska gäster.
Det är ytterst märkligt att enligt uppgifter från
riksdagsman Nils-Erik Wååg (s), som varit mångårig
ordförande i Riksdagens näringsutskott, så klarar
man där av den rikliga representationen med utländska gäster utan servering av alkohol!! (Källa: Sture
Hedberg) Tvärtom får man ofta positiva komplimanger för den alkoholfria representationen enligt Wååg.

	
Kommunledningens argumentation håller inte vid
jämförelse med verkligheten!
G.	Ett huvudargument har också varit att vin ska
serveras till maten. Det är brukligt att endast s k
vanligt lättvin (volymprocent 10-12 %) serveras till
mat. Enligt förslaget till fullmäktiges beslut fmns det
ingen begränsning till att enbart detta s k lättvin ska
brukas vilket hade varit fullt möjligt. Detta förstärker ytterligare att det är själva alkoholhalten som det
viktigaste.
H.	Helt klart är att representation ingår som en del i
kommunledningens arbete. Allmänt i samhället
fördöms när någon brukar alkohol på jobbet. Beslutet
att kommunledningen numera ska få bruka alkohol
på sin arbetstid framstår helt klart som hyckleri.
Inget kommunalråd i Borås skulle förmodar jag bejaka att någon i annat sammanhang dricker alkohol
på sitt jobb.
I.	Det framgår ej heller av beslutsunderlaget vid vilka
”speciella evenemang” och vilka kriterier som ska
gälla för ”representationskommitténs bedömande”.
Avsaknaden av regler innebär att representation med
alkohol sker efter godtycke.
J.	Alkoholen är också ett världsproblem som håller folk
nere i djupaste misär och elände. Därför har WHO
satt som mål att minska alkoholbruket med 25 % till
år 2000. Sveriges riksdag har i stor majoritet anslutit
sig till detta mål också för Sveriges del.
Det är en djup tragedi att kommunstyrelsen i Borås
antar beslut som verkar i rakt motsatt riktning i
förhållande till riksdagsbeslutet. Var finns ansvaret,
moralen och solidariteten??
K.	Socialnämnden håller för närvarande på att arbeta
fram ett ambitiöst drogpolitiskt program. Beslutet att
ändra representationsreglerna i alkoholvänlig inriktning föregriper detta drogpolitiska program.
L.	Enligt kommunallagens 2 kap § 16 ska ärende, vari
fullmäktige skall besluta, beredas av den nämnd eller
beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör.
	Ingen som helst beredning av motionen har förekommit i andra nämnder trots att motionen berör en
bred och mycket känslig fråga. Självklart skulle stor
betydelse kunna tillmätas yttrande från socialnämnden, skolstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
kommundelsnämnderna och hälsopolitiska rådet.
	Kommunledningen kör över kommunallagen genom
att strunta i beredningsplikten.
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Avsl	Det är en djup tragedi att kommunstyrelsen
föreslår fullmäktige ett beslut som innebär att
gammaldags destruktiva privilegier återuppstår
i Borås kommun. Det är dubbelt avskyvärt när
kommunledningens beslut gratis tillgodoser den
egna njutningslystnaden på bekostnad av solidariteten med de svaga i samhället! Därtill spolieras
möjligheten för politiker att vara goda föredömen
för dagens ungdomar.
Björn Wahllöf KdS

Bilaga
Urklipp ur Borås Tidning
”Politiker med och utan ansvar

Vad är det kommunalpolitikerna i Borås sysslar med?
Läser man i tidningen hur man behandlat Björn Wahllöfs motion om att ålägga de kommunala bolagen samma
bestämmelser vad det gäller alkoholfri representation,
som gäller för de politiska organen. En vällovlig motion
då erfarenheten visar att man på många håll i landet använt just ett kommunalt bolag för att gå förbi ett beslut.
Nu har man vänt denna motion till ett förslag att mjuka
upp bestämmelserna öm alkoholfri representation.
Oberoende av vilken partitillhörighet man har måste väl
detta betecknas som ett ovanligt fräckt sätt att besvara
en motion som har helt annat syfte än vad motionären
avser.
Till den alkoholfria representation. Skall det vara alldeles
omöjligt att få vissa politiker att förstå att förebilden
spelar en väsentlig roll för framförallt ungdomar?
Våra informatörer har ingen lätt uppgift att få unga
människor att förstå att alkoholbruket innebär stora risker. Det blir inte lättare när politiker och andra officiella
personer visar en positiv syn på alkoholbruket.
I vår kommun arbetar man med ett alkoholpolitiskt program som tar sikte på att minska konsumtionen med 25
procent fram till år 2000. Hur illa rimmar då inte detta
med de föreslagna ”lättnaderna”. Alkohol är alkohol, det
är samma alkohol som upplevs som exempel på gästfrihet
som åstadkommer utslagning och social misär för andra.
Alkoholen kostar samhället obegripliga 80 miljarder
kr per år. 20 personer dör en för tidig död varje dag i,
detta land. Var 20:e minut misshandlas en kvinna av en
berusad man, varje dag misshandlas en kvinna till döds.
Listan kunde, bli mycket längre men räcker då inte detta
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som underlag för ett beslut? Politiker som ofta har att ta
ställning för och emot och som måste väga fördelar möt
nackdelar, inte kan det vara svårt att visa sitt ansvar och
rösta nej till en utökad alkoholrepresentation.
Sture Hedberg
Länsnykterhetskonsulent”

Reservation
Svar på motion av Björn Wahllöf angående
alkoholfri representation i kommunens
stiftelser och bolag samt kommunstyrelsens
förslag till ändring av tidigare beslut om
alkoholfri representation, innebärande att vin
får serveras vid vissa tillfällen

Undertecknad har i motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ett heltäckande drogpolitiskt handlingsprogram för Borås kommun kommer till stånd.
Arbetet med detta pågår nu på socialkontoret.
Det vore därför rimligt att avvakta med ev ändring av
reglerna i rubr ärende tills dess att handlingsprogrammet
är klart.
P g a av detta anser jag att ärendet skall remitteras till
socialnämnden för yttrande.
1990-03-13
Bengt Fridén (c)

Borås kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

1990-01-18

Bilaga till § 4 Anmälningsärenden

Motion angående alkoholfri representation i kommunens stiftelser och bolag
Borås kommun har sedan 1980 haft alkoholfri representation. Beslutet togs i stor enighet med anledning av motioner som argumenterade utifrån motivet att de vuxna
måste föregå med gott exempel och att skattemedel inte
skulle användas till representation med alkoholhaltiga
drycker. Det hedrar kommunfullmäktige att man på
detta sätt tagit sitt ansvar för att påverka i alkoholfrågan,
som är Sveriges i särklass största sociala problem, Exemplets makt är som bekant stort och det känns fint för oss
politiker att kunna se boråsarna särskilt ungdomarna i
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ögonen och säga att i kommunen sups det inte på skattebetalarnas bekostnad.
Under sommaren och hösten 1988 har en livlig debatt
utlösts med anledning av det allmänna ungdomsvåldet,
särskilt efter vissa grova våldsbrott. Undersökningar
visar att hela 80 % av gärningsmännen vid våldsbrott är
alkoholpåverkade. Listan över vad alkoholen ställer till
med kan göras mycket lång. Jag vill bara peka på att vid
barn och kvinnomisshandel (en kvinna dör i veckan) är
nästan droger alltid med som utlösande faktor.
Alkoholförsäljningen och därmed konsumtionen ökar
igen. Särskilt är det starköl som ökar pga att den blivit
”innedrycken” bland ungdomar.
1985 beslutade riksdagen i stor majoritet på grundval av
en regeringsproposition att konsumtionen av alkohol ska
minska med 25 % till år 2000. Bakom beslutet låg en
uppmaning till världens länder från FN-organisationen
WHO att arbeta för en kraftig minskning av alkoholkonsumtionen fram till sekelskiftet. Tyvärr har beslutet i
riksdagen åtföljts av en märklig alkoholpolitisk passivitet.
I dagarna har Socialstyrelsen glädjande nog kommit
med flera bra förslag för att minska konsumtionen. Rent
samhällsekonomiskt skulle en minskning betyda mycket.
Enligt socialstyrelsen uppgår kostnaden för alkoholkonsumtionen till 9 % av BNP. Det handlar om hela 80
miljarder kronor i dagens penningvärde!! En ofattbart
stor summa som måste nedbringas.
Ett sätt för kommunen att förstärka den tidigare beslutade inriktningen mot en restriktiv hållning till alkoholen
vore att kommunfullmäktige beslutade att kommunens
stiftelser och bolag ska följa kommunens policy om alkoholfri representation. Detta är särskilt angeläget därför
att allt mer kommunal verksamhet förläggs i kommunala
bolag med en mycket begränsad insyn.
Med anledning av ovanstående framlägger jag följande
förslag
att	kommunfullmäktige beslutar att alla stiftelser och
bolag som ägs av kommunen ska i sina stadgar respektive bolagsordningar skriva in att all representation skall vara alkoholfri.
Björn Wahllöf KdS”

Borås kommunfullmäktiges protokoll den 19 april 1990

§ 52 dnr 90/KS0070 004.900
Svar på motion av Björn Wahllöf angående alkoholfri representation i kommunens stiftelser och bolag samt kommunstyrelsens förslag till ändring av
tidigare beslut om alkoholfri representation, innebärande att vin får serveras
vid vissa tillfällen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1990, nr 37,
sid B 85)
Björn Wahllöf har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1990-01-18 inlämnat rubricerad motion. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla stiftelser och bolag som ägs av kommunen ska i sina stadgar
respektive bolagsordningar skriva in att all representation
skall vara alkoholfri.
Kommunfullmäktige har 1980-12-18, § 315, beslutat att
införa alkoholfri representation i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut 1990-03-13, § 127
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 1, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Bertil Pålsson föreslå kommunfullmäktige besluta
att	- med ändring av 1980-12-18 fattat beslut vin får
serveras vid representation med utländska gäster samt
vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande samt
att	förklara motionen besvarad.
Mot beslutet att avgöra ärendet idag reserverar sig Björn
Wahllöf och Bengt Friden, enligt bilaga till kommunstyrelsens protokoll.
Mot beslutet att föreslå fullmäktige besluta att vin får
serveras vid representation reserverar sig Björn Wahllöf,
enligt bilaga till kommunstyrelsens protokoll.

Kommunfullmäktige

Björn Wahllöf, Rune Härvgren, Gunnar Olofsson, Evert
Josefsson och Börje Albin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Björn Wahllöf, Bengt Friden, Bengt Dufva och Börje
Albin yrkar att ärendet återremitteras.
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Eskil Jinnegård, Matts Hallabro och Sven-Åke Carlen
yrkar avslag på kommunstyrelsens första att-sats och
bifall till kommunstyrelsens andra att-sats.
Bertil Pålsson, Gunnar Hammarskjöld, Unto-Einar
Suhonen, Bengt Ryberg, Lars-Gerhard Westberg, Åke
Jogeland och Ingemar Kollen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja, den det
ej vill röstar nej; vinner nej har fullmäktige beslutat att
återremittera ärendet.”
Vid omröstningen röstas ja av Ingvar Bogsjö, Birger
Larson, Inga-Lill Johansson, Bertil Pålsson, Roland
Andersson, Solveig Kjörnsberg, Lars-Gerhard Westberg, Ingemar Kollen, Sixten Andersson, Åke Jonsson,
Bengt Ryberg, Rune Eksell, Unto-Einar Suhonen, Stig
Bornestrand, Axel-Uno Nylander, Gunnar Olofsson,
Allan Kindlund, Matts Hallabro, Rune Härngren, Rune
Olausson, Leif Persson, Hannelore Fischer, Eira Caarp,
Erland Stensson, Birgitta Wennersten, Sten Webmark,
Åke Jogeland, Maj-Britt Magnusson, Agne Kvist, Lennart Johansson, Fredrik Lindgren, Anita Persson, Bengt
Fredeniund, Ann-Marie Nielsen, Birgitta Fagernäs, Leif
Olsson, Gun Johansson, Kerstin Karlsson, Ella Pålsson,
Raija Tkaczenko, Kjell Classon, Lars-Göran Nilsson,
Elving Johansson, Maj Steen, Ulf Landegren, Eike
Rinke, Margaretha Edqvist, Eivor Hörder, Nils Nilsson,
Sture Karlsson, Fred Andersson, Bengt Färdigh, Astrid
Leinstedt, Jan-Erik Eriksson, Ingrid Larsson, Gunnar
Hammarskiöld, Henry Alfredsson, Gunilla Sandström,
Margit Holmen och Kristina Korpås
samt nej av Rune Malmerfors, Eskil Jinnegård, Roland
Eriksson, Evert Josefsson, Kari Riedel, Björn Wahllöf,
Lennart Andreasson, Stig Johansson, Lennart Malmerfors, Bengt Dufva, Noomi Malmerfors, Britta Ivarsson,
Bengt Friden, Marita Enbert, Eva Theen-Johansson,
Börje Albin, Sven-Åke Carlen och Sabina Kitti Ölander.
Bengt Sandell har inte avgivit någon röst.
Fullmäktige beslutar med 60 röster mot 18 att avgöra
ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens första att-sats och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller kommunstyrelsens första att-sats röstar
ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har fullmäktige
beslutat att avslå kommunstyrelsens första att-sats.
Vid omröstningen röstas ja av Ingvar Bogsjö, Birger
Larson, Inga-Lill Johansson, Bertil Pålsson, Roland
Andersson, Solveig Kjömsberg, Lars-Gerhard Westberg,
Ingemar Kollen, Sixten Andersson, Åke Jonsson, Bengt
Ryberg, Rune Eksell, Unto-Einar Suhonen, Roland
Eriksson, Axel-Uno Nylander, Allan Kindlund, Rune
Olausson, Leif Persson, Hannelore Fischer, Eira Caarp,
Erland Stensson, Birgitta Wennersten, Sten Webmark,
Åke Jogeland, Maj-Britt Magnusson, Agne Kvist, Lennart Johansson, Fredrik Lindgren, Bengt Fredenlund,
Ann-Marie Nielsen, Birgitta Fagemäs, Leif Olsson, Gun
Johansson, Kerstin Karlsson, Ella Pålsson, Raija Tkaczenko, Kjell Classon, Lars-Göran Nilsson, Maj Steen,
Ulf Landegren, Eike Rinke, Margaretha Edqvist, Eivor
Hörder, Nils Nilsson, Sture Karlsson, Fred Andersson,
Bengt Färdigh, Astrid Leinstedt, Jan-Erik Eriksson, Ingrid Larsson, Gunnar Hammarskjöld, Henry Alfredsson,
Gunilla Sandström, Margit Holmen och Kristina Korpås
samt nej av Rune Malmerfors, Eskil Jinnegård, Stig
Bornestrand, Gunnar Olofsson, Evert Josefsson, Matts
Hallabro, Rune Härngren, Kari Riedel, Anita Persson,
Björn Wahllöf, Lennart Andreasson, Elving Johansson,
Stig Johansson, Lennart Malmerfors, Bengt Dufva,
Noomi Malmerfors, Britta Ivarsson, Bengt Friden, Marita Enbert, Eva Theen-Johansson, Börje Albin, Sven-Åke
Carlen och Sabina Kitti Ölander.
Bengt Sanden har inte avgivit någon röst.
Fullmäktige beslutar med 55 röster mot 23 att bifalla
kommunstyrelsens första att-sats.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall resp
avslag på kommunstyrelsens andra att-sats och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

Beslut:
Fullmäktige har beslutat
att - med ändring av 1980-12-18 fattat beslut vin
får serveras vid representation med utländska
gäster samt vid speciella evenemang i övrigt enligt representationskommitténs bedömande samt
att förklara motionen besvarad.
Mot fullmäktiges beslut att avgöra ärendet idag reserverar sig Kari Riedel, Björn Wahllöf, Lennart Malmerfors,
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Bengt Dufva, Noomi Malmerfors, Bengt Friden, Marita
Enbert och Eva Theen-Johansson.
Mot fullmäktiges beslut att vin får serveras vid representation med utländska gäster m m reserverar sig Rune
Malmerfors, Eskil Jinnegård, Stig Bomestrand, Gunnar Olofsson, Evert Josefsson, Matts Hallabro, Rune
Härvgren, Kari Riedel, Björn Wahllöf, Elving Johansson,
Lennart Malmerfors, Bengt Dufva, Noomi Malmerfors,
Britta Ivarsson, Bengt Friden, Marita Enben, Eva TheenJohansson, Börje Albin, Sven-Åke Carlen och Sabina
Kitti Ölander.
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Nr 119
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Genuspedagoger till Borås Stads förskolor

2013-11-04

2013/KS0487 712

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att
• Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster
avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig
positiv till motionen. Ungdomsrådet ställer sig ej bakom
förslaget
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll
när det gäller att främja lika rättigheter och möjligheter för
de barn som deltar i verksamheten. Frågan om hur barn
bemöts beroende på kön ingår också i förskolans uppdrag
enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och den lagstiftning
som reglerar huvudmannens ansvar.
I det inledande avsnittet i läroplan för förskolan, Lpfö 98,
nämns särskilt att ”Förskolan ska motverka traditionella
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa
könsroller.”
I strävansmålen anges att ”Förskolan ska sträva efter att
varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har
lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.
Diskrimineringslagen och Skollagen anger huvudmannens
ansvar för främja lika rättigheter och möjligheter, samt att
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förebygga och förhindra kränkande behandling av barn
och elever. Huvudmannen ska också redovisa vilka åtgärder som har genomförts.
Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur förskolor och skolor systematiskt kan arbeta med jämställdhet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/
vardegrundens-delar/jamstalldhet
Kommunstyrelsen menar att förskolans uppdrag när det
gäller jämställdhetsfrågorna är mycket tydligt och det
finns också bra stödmaterial som kan användas för att
utveckla arbetet.
Nämnderna har ansvaret för verksamheten och avgör vilka
kompetenser som behövs för att leva upp till bestämmelserna i styrdokumenten. Nämnderna kan därmed anställa
genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att
utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna.
Kommunstyrelsen anser dock att Stadsdelsnämnden Norr
ska belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer
våren 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan
därmed anställa genuspedagoger om de bedömer att
det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på
förskolorna.
Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan
om hur förskolan arbetar med jämställdhet nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren 2014.
Motionen är besvarad
Mot beslutet reserverade sig Morgan Hjalmarsson (FP) till
förmån för sitt yrkande att motionen skulle bifallas.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén (S) 		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2013-08-22

Remissammanställning
2013-10-17

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

“Motion; Genuspedagoger till
Borås Stads förskolor
Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön
de har, dvs socialt konstruerat. Flickor och pojkar skolas
redan i unga år in i traditionella roller. Borås Stad har
medverkat i Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan
2010. I delrapporten ”Vad vinner vi på att investera i
skolan, och godkända betyg i 9:an?”, framtagen av Borås
Stad, beskrivs hur samhället, skolan och föräldrarna har
olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar förväntas vara mer högljudda, busiga och förväntas inte kunna
sitta still. Flickor förväntas istället vara tysta, snälla och
ordentliga. Pojkar får mer negativ förstärkning, de får fler
tillsägelser och får höra sina namn oftare än flickorna.
Pojkar tillåts ta större utrymme än flickorna, skämta, busa
och skoja mera 1.
1

 ad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an?,
V
Delrapport inom projektet hållbar jämställdhet – Smart ekonomi,
Borås Stad, 2013-02-06”

Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta leker. De
lär sig tidigt på förskolan hur en pojke ska leka våldsamma
lekar medan flickor ska vara lugna och leka med dockor.
Detta är något som präglar dem i resten av deras liv och
gör att de kommer att falla in i traditionella mönster. Så
borde det inte vara.
Genom att behandla barnen utifrån samma grund med
ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan
genom hela skolgången skulle man kunna få fram den
fulla potentialen hos varje individ, detta genom att man
behandlar barnen efter person och inte efter kön.
Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog
kan vi stödja arbetet med jämställdhet i våra förskolor.
Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas utan
begränsning av traditionella förväntningar och roller. Alla
lekar ska vara öppna för alla, personalen ska få stöd i att
inte göra skillnad utifrån genus på flickor och pojkar.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner.
Morgan Hjalmarsson (FP)

Motion: Genuspedagoger till
Borås Stads förskolor
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen Motion Genuspedagoger i förskolan.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget och att det
borde vara självklart att våra barn behandlas lika oavsett
vilket kön de har.
Ett av förskolans övergripande mål i läroplanen finns under Normer och värden. Där står det ”Förskolan ska sträva
efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”.
Förskolan jobbar alltså redan med denna fråga och frågan
genomsyrar alla aktiviteter i verksamheten. Att införa ett
särskilt uppdrag till något som redan är implementerat ses
som en åtgärd utan större effekt.
En genuspedagog skulle sannolikt generera en merkostnad,
utan att i större grad påverka utvecklingen i förskolan.

Stadsdelsnämnden Väster

Motionen ”Genuspedagoger till Borås Stads förskolor”
avstyrkes.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen ”Genuspedagoger till Borås Stads förskolor”
framhålls att barn i förskolan behandlas olika beroende
på vilket kön de har. Genom att på varje förskola ha en
genusansvarig pedagog förväntas arbetet med jämställdhet
stödjas.
Verksamheten menar att målet i Förskolans läroplan, att
sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde oavsett bl a kön, är mycket tydligt. Alla
som arbetar på förskolan ska följa läroplanen och förskollärare har adekvat utbildning för att nå målet. Verksamheten anser därför inte att genuspedagoger ska anställas på
alla förskolor i Borås. Stadsdelsnämnden Väster föreslås
avstyrka motionen ”Genuspedagoger till Borås Stads
förskolor”.
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Stadsdelsnämnden Öster

Ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen

Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget vill lämna
följande synpunkter när det gäller motionen.

Nämndens yttrande
I motionen föreslås att varje förskola ska ha en genusansvarig pedagog för att stödja arbetet med jämställdhet i
förskolorna.
På förskolorna i Öster finns i dagsläget ett fåtal genuspedagoger. Motionärens förslag innebär att fler genuspedagoger behöver utbildas på sikt. För Stadsdelsnämnden Öster handlar det om mellan 25–30 personer. Mot bakgrund
av Borås Stads höga ambitioner när det gäller jämställdhet
ställer sig Stadsdelsnämnden Öster positiv till motionen.

Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för
barns utveckling. Det är i förskolan man lär känna sina
första vänner och man utvecklar sin sociala kompetens.
I förskolan behöver man få lika möjligheter oavsett kön.
Ungdomsrådet anser att det ska vara en självklarhet att
man i förskolan arbetar med genusfrågor, det ska ingå i
det vardagliga arbetet. Alla pedagoger bör ha kunskap om
genusfrågor och förhållningssätt. I förskolan ska barn få
var barn och leka med de leksaker de själva vill leka med.
De ska bemötas utifrån sin personlighet inte utifrån sitt
kön. Detta ska alla i förskolan arbeta med och ha kunskap
om och det ska inte behövas en särskild pedagog för detta.
Ungdomsrådet ser tillbaka på sin egen tid i förskolan och
upplever att det har varit en värdefull och lärorik tid på
alla sätt. Ungdomsrådet upplever att man i förskolan idag
gör ett bra arbete med värdegrundsfrågor.
Ungdomsrådet lyfter också tankar kring vilket typ av uppdrag genuspedagoger skulle ha och hur arbetet ska vara
utformat. Ledamöterna anser att det är bättre att stärka
hela personalgruppen istället.
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