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Nr 101
Bildningsstaden Borås
2012-10-24

2012/KS0568 612

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ett förslag till en övergripande utvecklingsstrategi, Bildningsstaden Borås, har utarbetats. Strategin ersätter nu
gällande skolplan och omfattar skolväsendet från förskola
till och med gymnasiet.
Strategin anger inriktning och ambitionsnivå för de olika
utbildningsnivåerna och kompletteras med en mer detaljerad utvecklingsplan som utvärderas och förnyas årligen.
Stadsdelsnämnd Norrs beslut om Bildningsstaden Borås
med övriga stadsdelsnämnders, Utbildningsnämndens och
Ungdomsrådets remissvar bifogas som bilaga.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa strategin Bildningsstaden Borås, med förändringen att värdegrund som utvecklingsområde omfattar
alla skolformer.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Separat bilaga:
Bildningsstaden Borås

Remissammanställning
Från Stadsdelsnämnden Norr

Bildningsstaden Borås
Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker Bildningsstaden Borås och
översänder dokumentet till Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Utvecklingsenheten har arbetat fram ett förslag till en
övergripande utvecklingsstrategi för skolväsendet i Borås
Stad från förskola till gymnasium. Utvecklingsstrategin
ska ersätta nu gällande skolplan.
Strategin anger inriktning och ambitionsnivå för de olika
utbildningsnivåerna och kompletteras med en mer detaljerad utvecklingsplan som utvärderas och förnyas årligen.
Dokumentet är en strategi som fastställs av Kommunfullmäktige.

Remissinstans
Ärendet har skickats på remiss till Stadsdelsnämnden
Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden
Öster, Utbildningsnämnden och Borås Stads Ungdomsråd. Nedan finns sammanfattning över nämndernas och
ungdomsrådets svar på remiss.
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Stadsdelsnämnden Norr

Förslaget är ett välformulerat dokument som anger inriktningen och ambitionsnivåer utan detaljstyrning och
lämnar därmed utrymme för verksamhetsanpassning med
hänsyn till de varierande förutsättningar som råder i olika
delar av Borås, på olika skolor och inom olika åldersnivåer.
Av förslaget kan utläsas att ”Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever når målen. Kvaliteten i
skolan kan göra större skillnad för resultaten än vad den
socioekonomiska bakgrunden kan göra”. Formuleringen
ger intryck av att den socioekonomiska bakgrunden är
den enda faktor som påverkar elevernas möjligheter att nå
målen och kan även tolkas som att alla elever som kommer
från socioekonomiskt belastade områden har svårigheter
att nå målen för undervisningen. De två meningarna föreslås därför ersättas med meningen ”Det går att skapa ett
skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och
förutsättningar når målen”.
Av förslaget kan också utläsas Därför är huvudmannen
och skolväsendet ytterst ansvariga om målen inte nås.
Meningen kan ges en mer positiv prägel genom följande
omformulering: Därför är huvudmannen och skolväsendet
ytterst ansvarig för att alla elever når målen.
Under rubriken ”Ledarskap” saknas den ledningsnivå
som utgörs av gymnasiechefer och områdeschefer och som
bland annat har en viktig samordnande funktion, ansvar
för verksamhetsutveckling och för att säkerställa likvärdigheten i skolans undervisningskvalitet.

Stadsdelnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tycker att Bildningsstaden
Borås pekar ut en relevant väg att gå och överensstämmer
i att begreppet bildning ska lyftas fram som ett centralt
begrepp.
Stadsdelsnämnden anser inte att någon ytterligare plan på
förvaltnings- och enhetsnivå ska tas fram som koppling till
Bildningsstaden Borås, utan att arbetet inom ram för inriktningen inryms i befintligt systematiskt kvalitetsarbete
och verksamhetsplaner. Stadsdelnämnden Väster anser
vidare att det bör finnas med en hänvisning till nationella
styrdokument och vårdnadshavarens betydelse bör skrivas
fram under rubriken Det goda lärandet.

Stadsdelsnämnden Öster

Nämnden föreslår att dokumentet ska kompletteras med
uppgifter om vilka nationella styrdokument den utgår
ifrån. Under rubriken ”Det goda lärandet föreslår nämnden att texten ”hemmets och vårdnadshavarens betydelse

B 522

för barnets/elevs lärande” skrivs in i dokumentet. Under
rubriken Långsiktiga mål anser nämnden att Borås Stad
som finskt förvaltningsområde bör omnämnas som en del
i ett utvecklat skolväsende.
Strategin Bildningsstaden Borås är politikens uppdrag till
alla som arbetar inom skolan i Borås.
Med utgångspunkt från visionen ”Lust att lära – möjlighet
att lyckas” är uppdraget att göra det möjligt för alla barn
och elever att lyckas i skolan. Att nå kunskapsmålen är en
rättighet i Skollagen.
Dokumentet Bildningsstaden Borås är ledstjärna för skolväsendet i Borås.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden finner att det strategiska dokumentet Bildningsstaden Borås är väl strukturerat och ger
en beskrivning av vad politikerna dels förväntar sig av
medarbetarna i skolväsendet, dels vilka utfästelser de själva
ger för att skolväsendet i Borås Stad fortsatt ska förbättras
och utvecklas.
Nämnden föreslår att dokumentet ska kompletteras med
uppgift om vilka nationella styrdokument det utgår ifrån
samt att hemmets och vårdnadshavarens betydelse för
barnets/elevens lärande skrivs fram under rubriken Det
goda lärandet. Slutligen föreslår nämnden att meningen
”Detta är Bedömning för lärande.” stryks på sidan 4 i
andra stycket då detta beskrivs ingående under rubriken
Det goda lärandet.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget Bildningsstaden
Borås med ovan justeringar.

Borås Stads ungdomsråd

Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-05-30 att
ställa sig positiv till Bildningsstaden Borås. Ungdomsrådet
vill dock lämna några synpunkter på dokumentet.
Bildningsstaden Borås är ett dokument som handlar om
utvecklingen av skolväsendet i Borås. Borås Stads Ungdomsråd har många synpunkter på skolans utveckling och
anser att de tillför ett viktigt perspektiv i detta arbete.
Ungdomsrådet vill särskilt lyfta fram värdegrundsarbetet och elevers inflytande och delaktighet när det gäller
skolans utveckling. En trygg miljö där det finns utrymme
att uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna ger lust
att lära. Elevers perspektiv är centralt när det gäller kvalitetsarbete och skolans utveckling, detta bör lyftas fram
tydligare i Bildningsstaden Borås.
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Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012‑08-13.

Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Ja.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Borås Stads Ungdomsråd.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef
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Nr 102
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Oket
13, Sadeln 7, 8, Selen 20, Stigbygeln 1, Energin 1,
Kassiopeja 3, Vågen 2 och Bronshjälmen 2 i Borås Stad
2012-10-24

2012/KS0588 256

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Innevarande år är 6 tomträtter för villafastigheter, 2 tomträtter för flerbostadshus/lokalfastigheter och 1 tomträtt för
industri aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna
skall gälla från 2014-01-01, 2014-04-01 och 2014-07-01.
Avgäldsperioderna är 20 år för fem av villafastigheterna
och för flerbostadshus/lokalfastigheterna samt 10 år för en
av villafastigheterna och industrifastigheten.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas
minst ett år före utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse ej träffas måste talan
om omprövning av avgälden väckas vid fastighetsdomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap
11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjudes tomträttshavarna i samband med omregleringen
att friköpa sina tomträtter.

Villafastigheterna

Avgäldsunderlagen för villafastigheterna har beräknats
efter respektive fastighets marktaxeringsvärde som gäller
för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har
reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för
VA-anslutningen är gjord med 70 000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
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Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2012-års
taxering motsvarar 75 % av marknadsvärdet i 2010 års
prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.
Någon uppräkning av fastighetspriserna från 2010, prisnivån som ligger till grund för 2012-års fastighetstaxering,
har inte gjorts, då fastighetspriserna på småhusmarknaden
i Västsverige 1:a kv 2012 enligt SCB:s fastighetsprisindex ligger på ungefär samma nivå som 2010. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Oket 13 (20 årig
period) respektive Energin 1 (10-årig period);

Fastighet

Tax.
värde
mark

Reduktion
vaanslutn

Reduktion
trädgårdanl

-70 000

-10 %

:0.75

Marknads- Avgäldsvärde underlag

Oket 13

543 000

-70 000

x 0,9

:0,75

566 200

Energin 1

373 000

-70 000

x 0,9

:0,75

362 700

Med 3,25 % avgäldsränta blir de nya yrkade avgälderna
för Oket 13 och Energin 1 18 400 kr respektive 11 780 kr
per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den
långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är
anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.

Flerbostadshus/lokal-fastigheterna

Fastigheten Vågen 2 ligger på Byttorp och Kassiopeja 3
på Tullen inom samma värdeområde. Fastigheten Kassiopeja 3 innehåller dels lokaler bostäder och dels lokaler
för handel medan fastigheten Vågen 2 enbart innehåller
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lokaler för bostäder. Nytt avgäldsunderlag har beräknats
efter 1 200 kr/m2 på befintlig bruksarea för bostäder och
750 kr/m2 på befintlig bruksarea för lokaler. Med angivna
belopp blir nytt avgäldsunderlag för Vågen 2, 1 267 000
och för Kassiopeja 3, 8 198 400 kr. Avgäldsräntan föreslås
till 3,25 %. Den nya avgälden för kommande avgäldsperiod blir med angivna belopp 41 200 kr för Vågen 2 och
269 900 kr för Kassiopeja 3.

Industrifastigheten Bronshjälmen 2

Bronshjälmen 2, Strömslundsgatan 4, ligger på Strömsdal. Fastigheten har en areal om 2 016 kvm. Avgälden är
räknad efter ett markpris på 225 kr/kvm. Avgäldsräntan
föreslås till 3,25 %. Den nya avgälden blir 14 740 kr per
år.
-------

Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns
upptagna i bifogad förteckning med uppgift om aktuella
marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag
och avgälder.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad
lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos Fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns
uppenbara skäl.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Britt Andersson
Kommunalråd		
Markchef

Tomträtter omreglering 2012

Fastighet  

Period
Längd år

Nuvarande Nuvarande
årlig
aväldsNy fr o m
avgäld
underlag  

2012- års
marktax

Förslag
tillnytt
avgäldsunderlag

Förslag till
ny avgäld
per år

Friköpspris
2012   

Småhus
Oket 13

20

2014-01-01

7 416

185 400

543.000

566 200

18 400

442 100

Sadeln 7

20

2014-01-01

6 264

156 600

478 000

488 400

15 880

388 700

Sadeln 8

20

2014-01-01

6 048

151 200

464 000

471 600

15 320

377 000

Selen 20

20

2014-01-01

6 264

156 600

478 000

488 400

15 880

388 700

Stigbygeln 1

20

2014-04-01

6 552

163 800

492 000

505 000

16 420

400 500

Energin 1

10

2014-07-01

8 120

203 000

373 000

362 700

11 780

337 200

Kassiopeja 3

20

2014-01-01

72 000

1 800 000

8 198 400

8 198 400

269 900

7 378 600

Vågen 2

20

2014-01-01

8 000

200 000

1 096 800

1 096 800

35 640

987 100

10

2014-07-01

13 720

343 000

241 000

453 600

14 740

Flerbostadshus/lokal

Industri
Bronshjälmen 2
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Nr 103
Revidering av Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda m fl
2012-10-24

2012/KS0056 105

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I Borås Stads bestämmelser för utdelning av minnesgåva
regleras utdelning till anställd med minst 25 års tjänstgöring i kommunen och som kan anses ha fullgjort minst
20 arbetstimmar eller motsvarande arbetsinsats per vecka
under 40 veckor per år.
Som en följd av ett EU-direktiv trädde år 2002 en ny lag i
kraft, 2002:293 om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
Stadskansliet har informerat Borås Stads representationskommitté om att Sveriges Kommuner och Landsting
uppmanat kommunerna att revidera sina dokument så att
de inte bryter mot den nya lagen.
Stadskansliet rekommenderar representationskommittén
att revidera den text i författningssamlingen som handlar
om regler för deltidsarbete, 1 § a) i Bestämmelser för minnesgåva.
I samband med revideringen föreslås också att lägga till
texten om beslutet från 1993 gällande 25 års tjänstgöring
som anställd med mer än 20 år i samband med avgång i
pension. Nedan kan både nuvarande och nytt förslag i sin
helhet ses. Text som avser revidering är med kursiv stil.

Nuvarande text:

förligt slag redan utgått från sådant företag bör dock ny
minnesgåva ej komma i fråga.
Med kommunägt företag enligt ovan avses från kommunen fristående rättssubjekt vari kommunen ensam eller
tillsammans med annan kommun (s k interkommunalt
bolag) har ett avgörande inflytande, d v s äger minst 50 %
av aktiekapitalet, andelskapitalet, grundfond e d.

Förslag till textändring:

1 § a) anställd med minst 25 års tjänstgöring i kommunen
eller anställd med mer än 20 års tjänstgöring i samband med
pension. Antalet intjänade dagar är det samma som antalet
anställningsdagar beräknat enligt lagen om anställningsskydd.
Tidigare anställning hos kommunägt företag jämställs
med tjänstgöring hos kommunen. Har belöning av jämförligt slag redan utgått från sådant företag bör dock ny
minnesgåva ej komma i fråga.
Med kommunägt företag enligt ovan avses från kommunen fristående rättssubjekt vari kommunen ensam eller
tillsammans med annan kommun (s k interkommunalt
bolag) har ett avgörande inflytande, d v s äger minst 50 %
av aktiekapitalet, andelskapitalet, grundfond e d.
Representationskommittén har den 18 september beslutat
att godkänna förslaget om textändring.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1 § a) anställd med minst 25 års tjänstgöring i kommunen
och som kan anses ha fullgjort minst 20 arbetstimmar eller
motsvarande arbetsinsats per vecka under minst 40 veckor per
år.

Ny lydelse av §1a) i Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till Borås Stad anställda och kommunala förtroendevalda m fl antas.

Tidigare anställning hos kommunägt företag jämställs
med tjänstgöring hos kommunen. Har belöning av jäm-

Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNSTYRELSEN
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 104
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013

2012-10-24

2012/KS0607 006

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträden skall hållas följande dagar 2013:
24 januari, 21 februari (allmänhetens frågestund), 21
mars, 25 april, 23 maj (årsredovisning och allmänhetens
frågestund), 19 juni, 22 augusti, 19 september (allmänhetens frågestund), 24 oktober, 20 och 21 november (budget)
och 19 december (allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 23 maj med början kl 13.00, den
21 februari, den 19 september och den 19 december med
början kl 17.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Budgetsammanträdet den 20 november startar kl 09.00.
Budgetsammanträdet den 21 november startar kl 09.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i
Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
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 105
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv);
Utreda möjligheten att iordningställa en badplats vid
”Mulleängen” i Gånghester i Stora Häljasjön
2012-10-24

2010/KS0514 822

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 juni 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder möjligheten att
iordningställa en badplats vid Stora Häljasjöns strand vid
Mulleängen i Gånghester. Motionären menar att i Gånghester finns det några mindre sjöar men tillgängligheten
för bad är obefintlig. Den som vill bada behöver ta sig
långa sträckor på starkt trafikerade vägar för att komma
till en badplats. Det bor många barnfamiljer i Gånghester
och en tillgänglig badplats skulle gynna denna grupp och
inte minst äldre som kan ha svårt att ta sig till andra orter
om man saknar bil.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som förstår att det finns boende i Gånghester
som önskar sig en badplats i närområdet. Det är många
invånare, såväl i Borås tätort som i ytterområdena som
efterfrågar badplatser på närmare håll till bostaden. Tyvärr
kan inte alla önskemål infrias.
I dagsläget ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för
21 badplatser spridda över hela kommunen. Inom dåvarande Dalsjöfors kommundel finns det fem badplatser
i kommunal regi samt ytterligare ett antal med andra
huvudmän. Mängden kommunala badplatser bedömer
nämnden vara tillfredsställande i den här delen av staden.
Fritids- och folkhälsonämnden vill gärna se badplatser vid
samtliga badsjöar i kommunen, men alla behöver inte vara
i kommunal regi. Nämnden menar att kommunen skall ta
ansvar för huvudbadplatser i samtliga delar av kommunen.
Därutöver bör föreningar, byalag med mera ges möjlighet att utveckla och driva mindre badplatser i det direkta
närområdet. I ett senare beslut har Fritids- och folkhälsonämnden den 28 maj 2012 antaget strategidokumentet
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”Näridrottsplatser och badplatser”. I dokumentet har
nämnden beslutat att ”Utreda huruvida det går att anlägga
en badplats vid Stora Häljasjön i Gånghester.
Motionen har också remitterats till Miljö- och konsumentnämnden som anser att vattenkvaliteten bör kontrolleras
närmare med avseende på förekomst av tarmbakterier innan man går vidare. I övrigt anser nämnden att det troligen
är möjligt att anlägga en badplats vid Stora Häljasjön.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens bedömning. Det är den verksamhetsansvariga nämnden som måste prioritera sina resurser utifrån bedömda
behov. Det bör dock finnas möjligheter, som nämnden
själv påpekar, att involvera föreningar och byalag i skötsel
och drift av mindre badplatser.
I utredningen om en ev badplats vid Stora Häljasjön är det
därför viktigt att diskussioner förs med lokala föreningar
och byalag om de är villiga att vara delaktiga i planering,
drift- och underhåll av en badplats.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2010-06-17

Remissvar
2012-05-07

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

”Motion angående att utreda möjligheten att iordningställa en badplats vid ”Mulleängen” i Gånghester i Stora Häljasjön.

Motion om att utreda möjligheten att
iordningsställa en badplats vid ”Mulleängen” i Gånghester i Stora Häljasjön

Sjöar och tillgängligheten till dessa är något som uppskattas av de flesta människor. I Gånghester finns det några
mindre sjöar men tillgängligheten för bad är obefintlig.
Den som vill bada behöver ta sig långa sträckor på starkt
trafikerade vägar för att komma till en badplats. Det bor
många barnfamiljer i Gånghester och en tillgänglig badplats skulle gynna denna grupp och inte minst äldre som
kan ha svårt att ta sig till andra orter om man saknar bil.
En egen badplats i samhället har alltid stått högt på önskelistan. Det är lite snöpligt att det inte finns någon badplats
trots att det finns några sjöar.
Mulleängen i Gånghester är en härlig plats för rekreation
med sitt vindskydd och grillplats. Eftersom 9 km-rundan
från Kransmossens friluftsanläggning passerar platsen
finns också stora möjligheter för Trandared-, Brotorp- och
Hultaborna att nyttja badplatsen på ett trafiksäkert sätt.

Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0514)
Sammanfattning

Kerstin Koivisto (Vägv) har föreslagit att kommunen
utreder möjligheten att iordningställa en badplats vid
Mulleängen i Gånghester i Stora Häljasjön. Vattenkvaliteten bör kontrolleras närmare med avseende på förekomst
av bakterier innan utredningen går vidare. Förvaltningen
anser att det troligen är möjligt att anlägga en badplats vid
Stora Häljasjön.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Ärendet

Med anledning av ovanstående föreslår jag att:
Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en
badplats vid Stora Häljasjöns strand vid Mulleängen i
Gånghester.

Kerstin Koivisto (Vägv) har föreslagit att kommunen utreder möjligheten att iordningställa en badplats vid Mulleängen i Gånghester i Stora Häljasjön.

Kerstin Koivisto
Vägvalet

Miljöförvaltningens synpunkter

Vattenkvaliteten i Stora Häljasjön bör provtas närmare
innan förslag om en badplats utreds vidare. Det är främst
förekomsten av tarmbakterier som ska kontrolleras. Både
provtagning och utredning utförs lämpligen av konsult
eller den förvaltning som ansvarar för strandbaden.
Enligt Miljöförvaltningens register finns inga uppgifter om kända föroreningar på omgivande fastigheter.
Det saknas dock uppgifter om det kan finnas historiska
föroreningar eller dumpningar av avfall i avrinningsområdet. Ur naturvårdssynpunkt har Miljöförvaltningen inget
emot förslaget att anlägga en badplats utreds vidare. Dock
kommer den föreslagna åtgärden kräva en strandskyddsdispens. Om åtgärden även kräver muddring, pålning,
grävning, ingrepp i strandkanten såsom utfyllnad krävs
även tillstånd till vattenverksamhet s k vattendom.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det troligen är möjligt att anlägga en badplats vid Stora Häljasjön.
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2010-12-27

Beslutet skickas

till Kommunstyrelsen
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Mirjam Keskifrantti
Miljöchef
Miljöinspektör

Från Miljö- och konsumentnämnden
Utdrag ur protokoll

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion angående att utreda möjligheten
att iordningställa en badplats vid ”Mullängen” i Gånghester i Stora Häljasjön
Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0514

2012-05-22
Nämndens beslut

§ 87
Motion om att utreda möjligheten att
iordningställa en badplats vid ”Mulleängen” i Gånghester i Stora Häljasjön
Sammanfattning

Kerstin Koivisto (Vägv) har föreslagit att kommunen
utreder möjligheten att iordningställa en badplats vid
Mulleängen i Gånghester i Stora Häljasjön. Vattenkvaliteten bör kontrolleras närmare med avseende på förekomst
av bakterier innan utredningen går vidare. Förvaltningen
anser att det troligen är möjligt att anlägga en badplats vid
Stora Häljasjön.

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning

En badplats vid ”Mulleängen” kan säkert vara av stort
intresse för boende i Gånghester. Fritids- och folkhälsonämnden vill gärna se en badplats vid samtliga badsjöar
i kommunen, men inte alla i kommunal regi. Nämnden
menar att kommunen skall ta ansvar för huvudbadplatser
i samtliga delar av kommunen. Därutöver bör föreningar,
byalag med mera ges möjlighet att utveckla och driva
mindre badplatser i det direkta närområdet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2012.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Motionären vill ha en utredning av möjligheten att iordningställa en badplats vid ”Mulleängen” i Gånghester.
Fritids- och folkhälsonämnden förstår att det finns boende
i Gånghester som önskar sig en badplats i närområdet.
Det är många invånare, såväl i Borås tätort som i ytterområdena som efterfrågar badplatser på närmare håll till
bostaden. Tyvärr kan inte alla önskemål infrias.
I dagsläget ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för 21
badplatser spridda över hela kommunen. Inom nuvarande
Dalsjöfors kommundel finns det fem badplatser i kommunal regi samt ytterligare ett antal med andra huvudmän.
Mängden kommunala badplatser bedöms vara tillfredsställande i den här delen av staden.
En badplats vid ”Mulleängen” kan säkert vara av stort
intresse för boende i Gånghester. Fritids- och folkhälsonämnden vill gärna se en badplats vid samtliga badsjöar
i kommunen, men inte alla i kommunal regi. Nämnden
menar att kommunen skall ta ansvar för huvudbadplatser
i samtliga delar av kommunen. Därutöver bör föreningar,
byalag med mera ges möjlighet att utveckla och driva
mindre badplatser i det direkta närområdet.
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Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Bengt Fredenlund		
Hans Forsman
Ordförande		 Förvaltningschef

Särskilt yttrande I ärende Ö3 angående Motion
från Kerstin Koivisto om att iordningställa
badplats vid Mulleängen I Gånghester.

Fritid och Folkhälsonämnden vill i sitt svar avslå motionen
med hänvisning till att det redan finns tillräckligt med
badplatser i denna del av staden. För barn och ungdomar
som inte själva är bilburna är detta inte fallet då man
måste cykla lång väg på hårt trafikerad väg. Badplatsen
skulle inte heller bara vara till för Gånghester då den ligger
bra till för både Brotorp och Trandared.
Jag motsätter mig nämndens förslag till förmån för motionens intention nämligen att man gör en ordentlig utredning om det skulle vara möjligt att anlägga en badplats vid
Mulleängen i Gånghester.
Olle Hermansson
Vägvalet
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Nr 106
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp), Annette
Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Förstärk infrastrukturen på Viared

2012-10-24

2012/KS0393 312

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2012-05-10 § 67

Bilaga till § 67 Anmälningsärenden
Morgan Hjalmarsson (Fp), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja arbetet med
att bygga ett nytt nät av gång- och cykelvägar till och från
industriområdet Viared.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden meddelar i sitt yttrande över motionen att i budget för 2013 finns investeringsprojektet
Viared med. Syftet med det projektet är att skapa ett sammanhängande stråk för cykeltrafik genom området och en
utbyggnad av busshållplatser. Nämnden har föreslagit att 3
mnkr avsätts under 3 år.
Kommunstyrelsen anser att motionen tar upp viktiga
utvecklingsfrågor för vårt mest betydande verksamhetsområde. För att det skall bli långsiktigt hållbart krävs en
satsning på alternativa färdsätt till bilismen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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”Motion; Förstärk infrastrukturen
på Viared!
I dagsläget finns det långtgående planer att lägga om busslinjerna till och från industriområdet Viared. I samband
med detta vill vi allianspartier att det även byggs ett nytt
nät av gång- och cykelvägar i området.
Viareds företagsförening har länge påtalat brister i infrastrukturen på området och efterfrågat en lösning snarast.
Det arbetar över 4 000 personer på Viared, vilket innebär
att varje dag skall tusentals människor ta sig till och från
sina arbetsplatser med olika transportmedel. Idag väljer
ingen av dem med fördel cykeln då den väg som finns att
tillgå är grusad och undermålig. Vid dålig väderlek blir det
dessutom stora vattenansamlingar vid gång- och cykeltunneln under R40.
När busslinjerna läggs om kommer det även att behöva
byggas nya busshållplatser. Vi allianspartier anser att det
är lämpligt att man då samtidigt ser över och förstärker
infrastrukturen ytterligare. Sedan tidigare finns ett framarbetat förslag på gång- och cykelvägars sträckningar i
området, så stora delar av planeringen är redan gjord.
Att skapa bättre och tryggare transportmöjligheter för dem
som arbetar i området skulle vara en viktig del i arbetet
med en ”Trygg och säker kommun”. Dessutom skulle det
ge positiva effekter på miljön då fler troligen skulle välja
cykeln före bilen.
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Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja arbetet
med att bygga ett nytt nät av gång- och cykelvägar till
och från industriområdet Viared.
Morgan Hjalmarsson (FP)
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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