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§ 116
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Fred
rich Legnemark (V) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, fredagen
den 28 september 2012 kl 14.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för yttrandefrihetsbrott som han/ hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som med
verkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/
hon begår”.

§ 117
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Ulf Olsson (S), kommunalrådet Tom
Andersson (MP) och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Myhrberg (M) svarar på inkomna frågor.

2012-09-19 Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Monica Johansson (C): Minska genomfartstrafiken i Borås centrum!
Dnr 2012/KS0601 311
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2012-08-24 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2012-08-23 att utse Kjell Hjalmarsson
(MP) som ny ersättare för avgångne Kom
munfullmäktigeersättare Linda Worbin (MP)
från och med den 16 augusti 2012 till och
med den 31 oktober 2014.
Dnr 2012/KS0071 102

§ 119
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.

§ 118
Anmälningsärenden

§ 120

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

2012-08-23 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och
Joakim Malmberg (FP): Omarbeta Borås
Stads styrdokument ”Förutsättningar för att
bygga vindkraftverk i Borås”.
Dnr 2012/KS0555 216
2012-09-19 Motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD): Dags för SkolFam
modellen även i Borås!
Dnr 2012/KS0599 627
2012-09-19 Motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD): Internet på äldre
boenden för en mer innehållsrik vardag!
Dnr 2012/KS0600 005
B 146

2012/KS0071 102

			
2012/KS0072 102

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 86,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Torbjörn Dehlin Rångeby (M), Rådjursgatan 1, 507 32
Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige.
Gunilla Hellén Dalevik (FP), Österlånggatan 50, 503 37
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Felix Samuelsson (S), Saliviagången 9, 507 52 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.
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Perry Inghammar (M), Tegnérgatan 12, 503 43 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.
Samir Muratovic (S), Viskarhultsvägen 75, 515 35 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stadsdelsnämnden Väster.
Josefin Hellström (MP), Sparrfeltsgatan 60, 504 44 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stadsdelsnämnden Väster.
Nuvarande ersättare Hilmar Jonsson (MP), Kellgrensgatan 28, 504 43 Borås väljs till ledamot i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31 december 2014.
Anna Kjellberg (MP), Norrby Tvärgata 22, 504 37 Borås
väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den
31 december 2014.
Ann-Britt Lyborg (KD), Mellomgårdsgatan 53, 507 52
Borås väljs till ersättare i styrelsen för AB Bostäder i
Borås t.o.m 2014 års verksamhet.
Michaela Åberg (MP), Södra Korsgatan 3, 504 33 Borås
väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Pirita Isegran (M), Liljebergsgatan 29, 506 39 Borås
väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Mattias Karlsson (M), Billdalsgatan 6, 504 35 Borås
väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Georg Kvibro (S), Skönelidsstigen 9, 511 31 Örby har
ansökt om att få kvarstå som nämndeman vid Borås
Tingsrätt trots flytt till Marks kommun.
Fullmäktige medger, med stöd av 4 kap 8 § kommunallagen, att Georg Kvibro (S) kvarstår som nämndeman vid
Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2014.

§ 122 2012/KS0442 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
L L Frimans donation, avseende 2011 års
förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 87,
sid B 457)
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2011 års verksamhet. Resultaträkningen visar ett
underskott på 76 574 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2011 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 452 039 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att
årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet
med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till
Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen samt
Halla fritidsförening.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 377
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.

§ 121 2012/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lennart Andreasson (V) om Borås
Stads socialutvecklingsfrågor
Stadsdelsnämnden Västers ordförande Lennart Andreasson (V) avger svar på rubricerad enkel fråga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.
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§ 123 2012/KS0505 107
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO), avseende 2011 års
förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 88,
sid B 463)
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det på
Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2011 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett negativt resultat
på 155 690 kronor, koncernen redovisar ett negativt
resultat på 169 738 kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 378
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (Proteko) beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.

§ 124 2012/KS0508 107
Ny bolagsordning för Inkubatorn
i Borås AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 89,
sid B 481)
Bolagsordningen för Inkubatorn i Borås AB behöver ändras då den befintliga texten i § 7 Antal aktier är felaktig.
Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen vara mellan
100 000 kronor och 400 000 kronor. Bolagets aktier har
ett nominellt värde av 100 kronor per aktie. Antal aktier
ska således vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 aktier. I befintlig bolagsordning står det felaktigt att det ska
finnas lägst 100 aktier och högst 2 000 aktier.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 381
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ny bolagsordning fastställs för Inkubatorn i Borås AB i
enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolagsord
ningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning fastställs för Inkubatorn i Borås AB i
enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolagsord
ningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas ansvarsfrihet för
2011 års verksamhet.

§ 125 2012/KS0529 107
Ny bolagsordning för Borås Energi och
Miljö AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 90,
sid B 484)
Av bolagsordningen skall framgå antalet aktier i bolaget.
Denna information saknas i befintlig bolagsordning, i
stället framgår en akties nominella belopp vilket inte be
höver framgå. Bolagsordningen för Borås Energi och Miljö
AB behöver därför ändras, och förändrad lydelse föreslås
enligt följande:
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Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 358

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 7 Aktiebelopp

§ 7 Antal aktier

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Aktie skall lyda på 100 000
kronor.

I bolaget skall finnas lägst
100 aktier och högst 400
aktier.

Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås i enlighet med upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 387
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Ny bolagsordning fastställs för Borås Energi och Miljö AB
i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolags
ordningen.

Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige

§ 127 2012/KS0452 041
Principiellt om investeringsanslag till
inventarier i förskola och fritidshem och
anslag till inventarier till förskolorna
Östermalmsgården och Ljungagården

Kommunfullmäktige beslutar:
Ny bolagsordning fastställs för Borås Energi och Miljö AB
i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolags
ordningen.

§ 126 2012/KS0474 003
Stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 91,
sid B 487)
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnans
Boråskår övertaga den på stadsägan 5792 i Borås bedrivna
djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder samt
driva och utveckla denna verksamhet alltefter framkomna
behov av djursjukvård inom Boråsregionen.
Stiftelsens styrelse har beslutat om ändring i stadgarna.
Enligt stiftelsens stadgar ska ett beslut om stadgeändring
godkännas av Kommunfullmäktige i Borås Stad för att bli
gällande.
Ändringarna är gjorda i § 8 och § 9. Dels har benämningen föreståndare/chefsveterinär ersatts av verksamhetschef,
och djurklinik har ersatts med djursjukhus. Dessutom
har meningen Styrelsen äger utfärda instruktion för vid
djursjukhuset verksam personal tagits bort. I övrigt är
stadgarna oförändrade.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 92,
sid B 490)
Stadsdelsnämnden Norr begär att få investeringsbudget
år 2012 på 1,0 miljon kronor för inköp av inventarier till
förskolan.
För åtskilliga år sedan infördes en princip att inventarier
till förskolor och fritidshem skulle finansieras av nämndernas ordinarie kommunbidrag till driftkostnaderna. Detta
har gällt oavsett om det handlat om att utrusta nya lokaler
eller att komplettera befintlig utrustning. I något fall har
särskilda anslag beviljats inom ramen för kompletterande
beslut om utökning av kommunbidrag när det ekonomiska
läget gett utrymme för detta.
Numera innehåller nybyggda förskolor oftast sex avdelningar, det vill säga större anläggningar än tidigare. Detta
medför att inventarieanskaffningar uppgår till bet ydande
belopp som inte är rimliga att inrymma inom en nämnds
driftbudget. Konsekvensen blir att andra delar av verksamheten måste minska sina kostnader för att budgeten skall
kunna hållas.
Kommunstyrelsen anser det därför rimligt att nu ändra
princip och göra det möjligt att tilldela nämnderna särskilda investeringsanslag för anskaffning av inventarier i
samband med att nya lokaler tas i anspråk.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 380
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nämnderna har möjlighet att få investeringsanslag för
inventarier vid nybyggnad av förskolor och fritidshem.
Stadsdelsnämnden Norr anvisas 1,0 miljon kronor till
inventarier till Östermalmsgården och Ljungagården.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nämnderna har möjlighet att få investeringsanslag för
inventarier vid nybyggnad av förskolor och fritidshem.
Stadsdelsnämnden Norr anvisas 1,0 miljon kronor till
inventarier till Östermalmsgården och Ljungagården.

Den sammanlagda utgiften för ombyggnationen beräknas
till 6 750 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 385
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 6 750 000 kronor för ombyggnation av Bäckängsgymnasiet i enlighet med nämndens förslag den 19 juni 2012.

Kommunfullmäktige

Anna Svalander (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 6 750 000 kronor för ombyggnation av Bäckängsgymnasiet i enlighet med nämndens förslag den 19 juni 2012.

§ 128 2012/KS0476 282
Ombyggnad av Bäckängsgymnasiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 93,
sid B 492)
Antalet elever på Bäckängsgymnasiet ökar inför läsåret
2012/2013. De nya gymnasiereformerna gör att fler elever
söker de högskoleförberedande programmen på Bäckängs
gymnasiet. Skolans kapacitet är ca 1 150 elever och inför
höstterminens närmare 1 300 elever måste lokalerna
disponeras på ett annat sätt.
Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudieprojektering och utgiften för en laborationssal för biologi/naturvetenskap med en ombyggnadsarea på 80 m² beräknas
till 1 000 000 kronor. Budgeten baseras inte på inkomna
anbud, utan är preliminär och kan komma att justeras
senare.
Ett ökat antal elever kräver fler klassrum. För att klara
behovet under höstterminen 2012 kommer lokaler i fullmäktigehuset att användas. Tre lektionssalar i Biologiska
museet behöver vara färdiga från årsskiftet – inför vårterminen 2013. Lokalförsörjningsnämnden har genomfört
en förstudieprojektering och har lämnat ett förslag till
lokalförändring. För ombyggnad av Biologiska museet
och vaktmästarebostäder, till 3 klassrum (med 32 platser i
varje klassrum) och tillhörande utrymmen som grupprum,
studierum, kapprum och toaletter, med en ombyggnads
area på 502 m², beräknas utgiften till 5 750 000 kronor.
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§ 129 2010/KS0128 030
Svar på motion av Lennart Andreasson
(V); Ökade arbets¬marknads¬¬insatser
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 94,
sid B 503)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 februari 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att kommunen skall snabbutreda
förutsättningarna för en kraftfull satsning på kommunala
arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och andra personer
som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Motionen har varit remitterad till Administrativa kontorets enhet Arbetsmarknadsins??atser.
Inför budgetåret 2012 har Arbetslivsnämnden erhållit
3 500 000 kronor i kommunbidrag för feriearbeten. Alla
som gått ut grundskolan eller gymnasieskolans två första
årskurser har erbjudits feriearbete under 4 sommarveckor.
Ca 1 200 ungdomar har tackat ja till feriearbetena.
Antalet feriearbeten har ökat med ca 400 jämfört med
föregående år. Ersättningen från feriearbete påverkar inte
eventuell beräkning av en familjs försörjningsstöd.
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Ett alternativ till feriearbete är Sommarlovsentreprenörer.
Inför sommaren 2012 erbjöds 100 platser.

Vid protokollet
Göran Björklund

Under hösten 2012 gör Arbetslivsnämnden en särskild
satsning på anställning av unga med funktionsnedsättning.

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012 att öka
Arbetslivsnämndens kommunbidrag innevarande år med
3 000 000 kronor för arbetsmarknadsinsatser. Inför 2013
tillförs Arbetslivsnämnden ytterligare 3 000 000 kronor i
ökat kommunbidrag för arbetsmarknadsinsatser.

Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.20.

Kommunstyrelsen anser att stora satsningar görs för att få
ut unga och andra i sysselsättning.

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 september 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-20, § 384
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 117 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund”

Bakgrund
För kommunal verksamhet gäller som grundläggande
princip enligt 2 kap 7 § kommunallagen att kommuner
får lov att driva näringsverksamhet om denna drivs utan
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Av 8 kap 3 c i kommunallagen framgår att kommuner inte
får ta ut högre avgifter än som svar mot kostnaden för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Högsta domstolen har i NJA 2008:120 funnit att det
åligger kommunen att genom avtal, bolagsordningar eller
andra liknande instrument införliva självkostnadsprincipens tillämpning i de fall kommunen väljer att överföra
kommunal verksamhet till bolag.
Borås Kommunfullmäktige har genom beslut 1996 över
fört det av Borås elförbrukare gemensamt uppbyggda elnätet till ett nybildat aktiebolag med firma Borås Elnät AB. I
samband med bolagiseringen har inte fullmäktige genom
föreskrift i bolagsordning eller liknande tillsett att självkostnadsprincipen skall gälla för Borås Elnät AB:s verksamhet. Bolagiseringen är därför inte förenlig med kom
munallagen och är därigenom inte kompetensenlig. Denna
brist kan avhjälpas genom att självkostnadsprincipen införs
som en grundläggande princip för Borås Elnät AB:s rörelse
genom exempelvis som ett tillägg i bolagsordningen.
Frågor

1 Anser Kommunfullmäktige att självkostnadsprincipen
enligt kommunallagen gäller för Borås Elnät AB:s
verksamhet såvitt avser eldistributionen?
2 Avser Kommunfullmäktige ta initiativ till ändring
av Borås Elnät AB:s bolagsordning eller på annat sätt
tillse att självkostnadsprincipen införlivas i Borås Elnät
AB:s verksamhet?
Företrädare för Borås Stad har i massmedia givit uttryck
för att gjorda koncernbidrag från Borås Elnät AB utgör
”avkastning på eget kapital”. I sammanhanget skall påpekas att Borås Stad inte tillskjutit något eget kapital utan
bokföringsmässigt tillgodogjort sig c:a 70 Mkr i samband
med bolagiseringen av verksamheten. Kommunen har
därefter vid försäljning av aktierna i Borås Elnät AB till
B 152

Borås Stadshus AB tillgodogjort sig ytterligare drygt 146
Mkr, se bifogade PM.
Borås den 20 augusti 2012
Olle Lindeblad, Skogsrydsvägen 53, 506 49 Borås

Bilaga

PM angående Borås kommuns bolagisering av
Borås Elnät AB

Borås Elnät AB är innehavare av nätkoncession inom
Borås kommun. Bolaget ägs av Borås Stadshus AB som är
ett av Borås kommun helägt bolag. Borås Elnät AB förvärvade under 1996 från Borås kommun det elnät för vilket
bolaget nu har koncession jämte tillhörande anläggningar
till ett värde om sammanlagt 240 Mkr. Det bokförda
värdet av de tillgångar för överläts till Borås Elnät AB
var 168,3 Mkr. Inför försäljningen justerades värdet till
213 Mkr under hänvisning till ”tillägg för icke avskrivna
reinvesteringar”. Kommunen beräknade därefter värdet
på anläggningarna – med tillämpning av någon form av
försiktighetsprincip – till c:a 240 Mkr. Förvärvet finansierades genom att tillgångar motsvarande ett värde om
70 Mkr överfördes bolaget som apportegendom och som
aktieägartillskott. Resterande del av anläggningstillgångarna överläts till Borås Elnät AB för 170 Mkr. Denna del
av köpeskillingen finansierade genom en revers utställd av
Borås Elnät AB. Omsättningstillgångar och skulder från
energiverksamheten överfördes därefter enligt separata avtal. Av Kommunfullmäktiges handlingar den 14 december
1995 framgår vidare att Borås Elnät AB (Dåvarande Borås
Energi Nät Aktiebolag) skulle äga sina tillgångar och
grunda sina taxor på kostnaderna för verksamheten.
Borås Stadshus AB förvärvade den 22 december 1997 av
Borås kommun samtliga aktier i Borås Elnät AB för en
köpeskilling om sammanlagt 146,6 Mkr. Köpeskillingen
finansierades genom en revers utställd av Borås Stadshus
AB. Överlåtelsen genomfördes för att möjliggöra skatteplanering inom den nybildade kommunala koncernen
med Borås Stadshus AB som koncernmoder och Borås
Elnät AB, Borås Energi AB, Borås Kommuns Parkerings
AB, Borås Djurpark AB och Industribyggnader i Borås AB
som dotterbolag. Genom koncernbildningen möjliggjordes
koncernbidrag från de bolag som genererar vinster för att
täcka underskott i andra i koncernen ingående bolag bl.a.
Borås Djurpark AB.
Borås den 20 augusti 2012
Olle Lindeblad”
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Bilaga till § 117 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund”

Ang loge på Borås Arena
Borås Stad disponerar en s.k. loge på Borås Arena
Vem äger rätt att nyttja logen? Förs det någon förteckning
över vilka personer som utnyttjar möjligheten att använda
logen vid avgiftsbelagda evenemang på arenan? Sker det
någon form av förmånsbeskattning för de personer som
nyttjar logen i samband med avgiftsbelagda evenemang
på arenan. Används logen för annat ändamål än besök i
samband med avgiftsbelagda evenemang? Hur hög är kost
naden för Borås Stad för att disponera/hyra logen.
Borås den 13 september 2012
Olle Lindblad”
Bilaga till § 117 Allmänhetens frågestund
”Hej!
Nedanstående fråga önskas ställas på KF 20/9 - 2012.
Frågan ställs av föreningen Bevara Nossans dalgång och
den person som ställer frågan under sammanträdet heter
Andreas Molin.
Vänliga hälsningar
Andreas Molin

Fråga från Bevara Nossans dalgång
Borås vindbruksplan är i stort ett mycket bra dokument
men en hel del har förändrats sedan Kommunfullmäktige
antog denna plan. Följande är ett antal punkter som föranleder en revision av dokumentet:
• Dagens vindkraftverk är mycket högre än vad de var
när vindbruksplanen togs fram. Moderna vindkraftverk
kräver i regel högintensivt vitt blinkande ljus i toppen
(för flygsäkerhetens skull) istället för de gamla vindkraftverken som endast krävde en dämpad svagt lysande
röd lampa. Skillnaden mellan dessa två ljuskällor är
avsevärd för landskapsbilden i skymning, gryning och
nattetid. Särskilt stor är miljöpåverkan vid molniga och
dimmiga förhållanden.
Den väldigt höga höjden på moderna vindkraftverk
påverkar också landskapsbilden på ett sätt som de som
arbetade med vindbruksplanen i förra vändan inte
kunde tänka sig.
• Den vindkarta som låg till grund för identifieringen av
blåsiga områden i Borås stads vindbruksplan har visat
sig vara baserad på felaktiga data. Energimyndigheten
har med hjälp av Uppsala Universitet gjort om karte-

ringen för Västra Götaland. En ny analys behöver alltså
göras för att identifiera de mest lämpliga områdena för
vindkraft (där det blåser bra och inga andra värden
förstörs). Det är viktigt att en vindbruksplan baseras
på korrekta data så att Borås Stad inte rekommenderar
vindkraftsföretag att etablera vindkraft i områden där
det inte blåser optimalt.
• Bullerforskning har visat att de bullergränsvärden som
används vid etablering av vindkraftverk är för högt
satta. De bullergränsvärden som används är gamla
regler för industribuller som säger att dygnsmedelvärdet
inte får överstiga 40dB vid bostadshus. Industribullergränserna var också avsedda för ett kontinuerligt bak
grundsljud och inte ett stötvis ljud vilket vindkraftverk
genererar. Stötvis ljud tränger igenom andra bakgrundsljud på ett helt annat sätt än kontinuerliga ljud.
Sveriges ledande experter på ljudmiljöer, Svenska akustiska sällskapet, och även en akustiker vid namn Pontus
Thorsson (som för övrigt Borås Energi och Miljö anlitar) anser att dagens bullergränser för vindkraft är för
högt satta och att bullerberäkningarna är otillräckliga.
För att säkerställa att närboende och människor som
vistas i rekreationsområden i naturen besväras av ljud
från vindkraft bör därför de maximala tillåtna ljudnivåerna sänkas.
Överlag behöver vindbruksplanen även stärkas för att
säkerställa miljöskyddet för närboende till planerade
vindkraftverk. Närboendes synpunkter och den påverkan
vindkraftverken gör på närmiljö och boendemiljö bör
således beaktas på ett mer konkret och aktivt sätt. Dagens
samrådsförfaranden (som krävs enligt miljöbalken) är ren
envägskommunikation och endast en formalitet som vindkraftsföretagen går igenom utan aktiv dialog.
Vad vi undrar är således om Borås Kommunfullmäktige
avser att initiera en omarbetnings av Borås Stads vindbruksplan för att omfatta ovanstående punkter.
Om svaret på ovanstående fråga är ”ja, vi kommer att uppdatera planen med de senaste rönen”,finns det möjlighet
att pausa alla pågående vindkraftprojekt till dess arbetet
med den nya vindbruksplanen är klart?”
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Bilaga till § 117 Allmänhetens frågestund

Fråga 3

”Frågor till Kommunfullmäktige/Fråga
politikerna 2012-09-20

Är det inte lämpligt att före det att frågan om ett nytt
Planförslag gällande Trasten 1 blir föremål för beslut, göra
en total översyn av planen för hela området Trasten och
Västra Villastaden?

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden avser föreslå att gällande
byggnadsplan kvarteret Trasten 1, Villastaden ändras.
Planförändringen följer ej det Kulturmiljöprogram som
antagits av Kommunfullmäktige 2001-06-14.
Sammanfattningsvis anger programmet följande skrivning:
Det aktuella kvarteret ingår som en del i en av de 37 utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer som finns med
i det Kulturmiljöprogram som antogs av Kommunfullmäktige
2001-06-14. Området benämns som ”Västra Villastaden”.
Bebyggelsen på fastigheten Trasten 1 är i Kulturmiljöprogrammet också utvärderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde. Den aktuella fastigheten ingår tillsammans
med ytterligare fastigheter i området Trasten.
Området Trasten utgör enligt vad sagts ovan en del av ett
område vilket enligt beslutet i Kommunfullmäktige måste
anses betraktas utgöra ett områdesskydd.
Den förändring som anges i föreliggande Planförslag har
redan genererat frågor om ytterligare förändringar med
fler ”Tuppenhus” i området. Risk finns att området, Västra Villastaden kan komma att förändras på ett sätt som
Kulturmiljöprogram och Kommunfullmäktiges tidigare
beslut ej gett sitt godkännande för. Redan idag finns stora
invändningar mot kvarteret Tuppen och den utbredning
och dominans som den byggnaden fått i närliggande kvarter. Vi är därför många som väntar oss att det nya planförslaget gällande Trasten 1 utformas, revideras, så att det
förhindrar förfärligt ingrepp i en stadsmiljö som nu utgör
ett värdefullt inslag i vårt stadsrum.
Fråga 1

Hur kommer det sig att kulturnämndens synpunkter
i samrådsförfarandet utlämnats, se under Detaljplan
Granskning Samrådsförfarande, 1 Handläggning S04?
Fråga 2

Kulturnämnden skall enligt Kulturmiljöutredningen vara
en central part och utgöra remisspart vid ett ärende som
det aktuella.
Finns det inte risk att planförslaget ensidigt påverkats av
det viktiga faktum att Kulturnämndens förslag inte under
en stor del av handläggningen utgjort en del i beredningen
av ärendet?
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Borås 2012-09-19
Karl-Axel Sjöblom
Tacksam om frågan besvaras på sammanträdet efter
kl 17.30 då jag själv ej kan vara närvarande före denna
tidpunkt”.
Bilaga till § 117 Allmänhetens frågestund
”Hej!
Nedanstående fråga önskas ställas av Bevara Nossans dalgång på mötet 20/9. Frågeställare kommer att bli Hanna
Ulfsbecker
Vänliga hälsningar!
-Andreas
Fråga:

Borås Stads Kommunstyrelse gjorde nyligen ett yttrande
kring vindkraftplaner i Ulricehamn där de anser det
problematiskt att vindkraft etableras i anslutning till en
vandringsled och nära Borås kommungräns.
Borås Stads egna energibolag, Borås Energi och Miljö,
håller just nu på att planera en vindkraftpark med just de
egenskaper som Borås Stads Kommunstyrelse tycker är
problematiska. Vindkraftparken i Borgstena kommer att
ligga i direkt anslutning till en vandringsled och vindkraftverken kommer att placeras extremt nära gränsen till
Herrljunga kommun.
Hur ställer sig Borås Stads Kommunfullmäktige till detta?
Vad kan ni göra för att påverka Borås Energi och Miljö så
att de inte går vidare med vindkraftplanerna i Borgstena
enligt den ansökan om miljötillstånd som de gjort?
Andreas Molin”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
”Motion till Kommunfullmäktige 2012-09-20

Omarbeta Borås Stads styrdokument
”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!
I dag finns planer på nio vindkraftsparker i Borås, för
vilka man ligger olika långt framme i tillståndsprocessen. Vissa av de planerade verken är uppemot 190 meter
höga. Den planerade vindkraftsexploateringen har väckt
starka reaktioner, och många boråsare känner oro för hur
de kommer att påverkas i sina boendemiljöer. Vindkraftsenergi på platser där den inte stör kringboende är positivt,
och i linje med Borås Stads miljömål som Folkpartiet
varit med och utvecklat. Vi är övert ygade om att ett nytt
handlingsprogram som sätter de boende i första rummet
kommer att öka acceptansen för vindkraft i Borås.

log ska ske med de invånare som drabbas av en etablering i
sina boendemiljöer.
För att vindkraftverken ska nå en bred acceptans i Borås
vill Folkpartiet att planen skrivs om så att det tydligt
framgår att Borås Stad tar hänsyn till de kringboende vid
vindkraftsetablering. Genom att sätta kommuninvånarna
främst kommer vi att uppnå en situation där alla är vinnare, då motståndet mot ny vindkraft kommer att minska.
Vi föreslår Kommunfullmäktige att:
• Ge samhällsplaneraravdelningen i uppdrag att utarbeta
ett nytt styrdokument för vindkraftsetablering i Borås i
enlighet med motionen.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna
Joakim Malmberg
Folkpartiet liberalerna”

Borås Stad har i dokumentet ”Förutsättningar för att
bygga vindkraftverk i Borås” fastställt riktlinjerna för
etableringen, och identifierat områden som skulle kunna
vara lämpliga för vindkraftverk. Vi anser nu att en ny
vindkraftsplan behöver tas fram. Utvecklingen har gått
framåt i rasande fart sedan planen antogs, och framförallt
har verken blivit mycket högre. Samtidigt pågår idag en
debatt om de nationella riktvärden som finns för skuggor
och buller.
För högre verk gäller nya förutsättningar. T ex genererar
större vindkraftverk mer lågfrekvent ljud än mindre verk.
Flera exempel i texten pekar på att styrdokumentet är
inaktuellt. Angående bebyggelse och bostäder säger planen
att vindkraftverk kan vara svåra att förena med samlad bebyggelse eftersom verken då stör boende med t ex ljud och
skuggor. Det är svårt att se var ett verk på 190 meter inte
skulle påverka någon samlad bebyggelse. Planen talar också om ”verk i trädtoppshöjd”, vilket knappast skulle byggas
idag. Vidare refererar dokumentet till de planer som fanns
vid utfärdandet på att Kommunledningskontoret under
2011 skulle kartera så kallade tysta områden i kommunen.
Detta har aldrig gjorts!
En plan som stämmer överens med dagens förutsättningar
behöver också behandla hur informationsutbyte och dia-
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Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
”Motion till Kommunfullmäktige 2012-09-20

Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större
utsträckning har låga eller ofullständiga betyg från årskurs
nio. Samtidigt vet vi att utbildning är en viktig komponent för att bryta utanförskap. Samhället måste därför
intensifiera sina ansträngningar för att familjehemsbarnen ska få bästa möjliga hjälp att utvecklas efter sin egen
förmåga
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anger i sin
rapport från oktober 2011 att arbetsmodellen SkolFam
(Skolsatsning inom Familjehemsvården) har blivit ett stort
lyft för familjehemsplacerade barn. Modellens syfte är att
stärka barnens skolresultat genom att utforma och följa en
utbildningsplan baserad på en noggrann kartläggning och
analys av den enskilda elevens styrkor och svagheter.
Att klara av saker i livet och att uppleva att man förstår
samt har kontroll är viktigt för vår självkänsla. Skolan ska
förmedla kunskaper på en individuell nivå så att barnet
känner att det förstår och klarar av uppgifter som ställs.
Om så inte är fallet, finns det en risk att det växer fram
en negativ självbild och självkänsla. Arbetssättet SkolFam
sätter individen in centrum och ökar därmed förutsättningarna för familjehemsbarn att uppnå bättre resultat och
välbefinnande.
Samtidigt som arbetssättet inom ramen för SkolFam är
individanpassat så baseras modellen på samverkan. Exempelvis kan varje barn knytas till ett team bestående av en
psykolog, en specialpedagog och en ansvarig socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan och familjehemmet.
SkolFam tillämpas i Helsingborg sedan 2005 och vid
utvärderingen 2008 såg man goda resultat, vilket lett till
att modellen idag är en permanent del av familjehems
verksamheten i Helsingborg. Även Norrköping, Gävle och
Malmö har startat liknande framgångsrika projekt.
Vi allianspartier tycker att satsningar på barn och ungas
bildning bör prioriteras och anser därför att modellen
SkolFam nu även ska införas i Borås Stad. För oss är det
viktigt att alla barn ges samma möjligheter- oavsett bakgrund och förutsättningar.
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Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att utreda förutsättningarna för och om möjlighet finns införa SkolFam
modellen för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
Anna Christensen (M)
PatricCerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)”
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Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
”Motion till Kommunfullmäktige 2012-09-20

Internet på äldreboenden för en mer
innehållsrik vardag
Vi lever idag i ett samhälle där datorer är ett ständigt
inslag i vår vardag. Detta gäller oavsett om vi vill hålla
kontakten med nära och kära eller kommunicera med
myndigheter. Datorer och internet har blivit en naturlig del av vårt samhälle som vi inte klarar oss utan. Vår
äldreomsorg borde följa denna utveckling. Därför föreslår
allianspartierna att det nu införs trådlöst internt och köps
in en eller flera datorer till samtliga äldreboenden i Borås
Stad utan extra kostnad för de boende.
Även på ålderns höst är kontakten med vänner, bekanta
och föreningar värdefulla. Behovet av att hålla sig uppdaterad om vad som händer både i Borås eller resten av världen försvinner inte med åren. Därför tycker vi att samtliga
boenden på stadens äldreboenden bör ges möjligheten
att kunna använda datorer och internet som ett dagligt
redskap. Detta skulle tillgodose kommande generationers
efterfrågan samtidigt som det skulle skapa en mer innehållsrik vardag för dem som redan bor där.
Genom att införa trådlöst internet och en eller flera datorer på samtliga äldreboenden i Borås Stad kan vi förbättra
livskvaliteten för de äldre. Det lägger grunden för nya möjligheter och moderniserar äldreomsorgen för både boende,
anställda och anhöriga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:

Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
”Motion till Kommunfullmäktige 2012-09-20

Minska genomfartstrafiken
i Borås centrum!
I dagsläget måste den som vill ta sig från Hulta, Brämhult och Hässleholmen till de norra delarna av Borås med
bl.a. Borås Arena och Knalleland, åka via centrala Borås
på Kungsleden eller centralbron då det inte finns några
närmare vägar. Dessa stadsdelar är folkrika och biltäta.
Trafiken därifrån utgör en belastning för Borås centrum
där trängseln vid vissa tidpunkter är stor. En längre körväg
innebär också onödiga utsläpp och mer avgaser i centrum. Samtidigt har bl.a. uttryckningsfordon som ska till
Borås sjukhus från de norra delarna en onödigt lång och
svårframkomlig väg att köra. Mindre trafik på Kungsleden
skulle även underlätta för uttryckningar av räddningstjänsten.
För att göra det lättare att färdas mellan norra och östra
Borås och minska biltrafiken i centrum vill Centerpartiet
att det snarast utreds hur man kan göra en förbindelse
mellan de östra och de norra delarna av Borås.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Kommunstyrelsen i uppgift att utreda möjligheterna
för en ny väg enligt motionens intentioner.
Kerstin Hermansson (C)
Monica Johansson (C)”

• Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa trådlöst
internet på samtliga äldreboenden i Borås Stad utan
extra kostnad för de boende.
• Stadsdelsnämnderna får uppdrag att köpa in en eller
flera stationära datorer till samtliga äldreboenden i
Borås Stad utan extra kostnad för de boende.
Anna Christensen (M)
Patric Cerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till Kommunfullmäktige 2012-09-20

”Enkel fråga till Kommunfullmäktige 2012-09-20

Enkel fråga till Stadsdelsnämnd västers ordförande
Lennart Andreasson (V)

Enkel fråga till Malin Carlsson (S), ordförande i Stadsdelsnämnden Norr:

Vem bär ansvaret för Borås Stads
socialutvecklingsfrågor?

Skolverket har gått ut med en förfrågan till Sveriges kommuner om att delta i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
Engelbrektskolan har i samarbete med Sven Eriksonsgymnasiet skrivit en ansökan, som i praktiken innebär 80
minuter extra matematik i veckan för de berörda eleverna.
Inga utökade kostnader är förknippade med ansökan, då
den extra matematikundervisningen sker under ”elevens
val”-tid. Ändå krävde Socialdemokraterna i Borås att
denna ansökan ej skulle skickas in till Skolverket.

Den 1 januari 2011 fick Borås Stad en ny nämnd- och
förvaltningsorganisation, en förändring som samtliga
partier ställde sig bakom. En av de största förändringarna
var att kommundelarna avvecklades för att istället bilda tre
stadsdelsnämnder: Norr, Väster och Öster. Dessa stadsdelar fick varsitt kommungemensamt ut vecklingsområde.
Norr har ansvaret för Borås Stads skolutvecklingsfrågor,
Väster har ansvaret för sociala utvecklingsfrågor inom
ramen för IFO barn och familj samt Öster har ansvaret för
äldreomsorgsutveckling.

Jag ställer därför följande frågor till Malin Carlsson (S), i
egenskap av ordförande för Stadsdelsnämnden Norr:

En av de viktigaste anledningarna till att dessa tre utvecklingsområden togs fram var att säkra likvärdigheten i Borås Stad och därmed bland kommuninvånarna. En annan
anledning var att sätta fokus på utveckling inom vart och
ett av områdena ur ett kommungemensamt perspektiv.

1. Läste du ansökan innan du sade nej?

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande
frågor till Lennart Andreasson (V):

4.	Tjänstemän och skolledare i Norr har lagt ner tid och
kraft på ansökan, hur känns det att allt detta arbete nu
är bortkastat?

• Är socialutvecklingsfrågor viktiga för dig?
• Anser du att det är viktigt att vi som politiker strävar
efter utveckling och att vi har visioner inom det utvecklingsområde som din nämnd ansvarar för?
• Hur bearbetas socialutvecklingsfrågor politiskt?
Patric Cerny (FP)”
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2. Vad i ansökan vänder du dig emot?
3.	Varför vill du neka driftiga elever som vill använda
elevens val-tiden till att plugga matematik?

Malin Wickberg (M)”
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