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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 416
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Yvonne Persson (S) med Morgan
Hjalmarsson (FP) som ersättare.
§ 417
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.20–15.00 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 418
2012/KS0381 108
Stämning angående skadestånd
Dåvarande kommundelskontoret i Fristad fattade 2002 beslut enligt LVU om
omhändertagande och hämtning av en då tolvårig pojke, som vistades hos sina
morföräldrar. Beslutet och verkställigheten av detsamma blev starten på en långvarig
tvist mellan morföräldrarna och kommunen. Morföräldrarna har vid flera tillfällen
tidigare begärt skadestånd av kommunen utan att det har beviljats. Dock har mormodern av Socialnämnden vid ett tillfälle erhållit ersättning för orättfärdiga uppgifter
om hennes person i annans personakt och båda har fått ersättning för direkta utlägg i
samband med nu aktuellt ärende. Därtill har morföräldrarna, av politiker med ansvar
för ärendet, vid flera tillfällen förespeglats att någon form av ersättning eller kompensation skall utgå, dock utan närmare precisering på vilket sätt detta skulle ske.
Kommunen lät anlita en utomstående jurist, en advokat, som tillsammans med
mormodern skulle utreda morföräldrarnas eventuella rätt till skadestånd, för att om
möjligt kunna avsluta ärendet för båda parter. Advokaten ansökte, för morföräldrarnas räkning, om stämning mot kommunen och yrkade ersättning med sammanlagt 100 000 kronor jämte ersättning för rättegångskostnader.
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Eftersom kommunen låtit anlita en utomstående jurist för en granskning av morföräldrarnas rätt till skadestånd, bör dennes bedömning accepteras, om inte starka
skäl talar för det. Stadsjuristen, som för kommunens talan i målet inför Tingsrätten,
har därför förlikningsvis medgett morföräldrarnas talan att utge skadestånd om
sammanlagt 100 000 kronor och ersätta morföräldrarnas rättegångskostnader om
sammanlagt 75 450 kronor, vilket innefattar även kostnaderna för det arbete som
kommunen ursprungligen uppdrog år advokaten att utföra.
Ett separat förlikningsavtal, där kommunen utger sammanlagt 100 000 kronor i
skadestånd och 75 450 kronor som ersättning för rättegångskostnader, har upprättats
och undertecknats av parterna. Parterna har därefter gemensamt återkallat talan från
vidare handläggning hos Tingsrätten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Kommunstyrelsen godkänner stadsjuristens åtgärd att genom förlikning utge
skadestånd om sammanlagt 100 000 kronor och ersättning för rättegångskostnader
om 75 450 kronor till ett par morföräldrar efter ett beslut 2002 om omhändertagande
enligt LVU av deras barnbarn och verkställighet av beslutet.
I beslutet deltar inte Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD).
§ 419
2012/KS0417 016
Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2012
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera extraordinära händelser. Det framgår av lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Den 1 januari 2011 trädde nya föreskrifter ikraft och som reglerar rapporteringen av
kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). Författning
innebär att Borås Stad ska redovisa en sådan analys i september under mandatperiodens första år. En inventering och analys av risker och sårbarheter är nödvändig
för att utveckla förmågan att hantera olyckor och kriser. Vidare ska kommunen
regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen till
länsstyrelsen (8 §). Rapporteringen ska ske under de år då en redovisning av hela
analysen inte behöver lämnas. På uppdrag av Fullmäktige (2012-08-16) svarar
Kommunstyrelsen för den årliga uppföljningen och rapporterar resultatet till berörd
myndighet, d.v.s. länsstyrelsen.
Därutöver har Länsstyrelsen i Västra Götaland (maj 2012) hemställt om att kommunerna ska komplettera sina risk och sårbarhetsanalyser med en förmågebedömning av ett generellt respektive specifikt scenario.
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Underlagen till 2012 års uppföljning och förmågebedömningar har tagits fram i
samverkan med Borås Stads riskhanteringsgrupp.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Godkänna upprättat förslag till Borås Stads uppföljning av den egna risk- och
sårbarhetsanalysen 2012.
Upprättad uppföljning rapporteras (avges) till Länsstyrelsen i Västra Götaland i
enlighet med MSBFS 2010:6.
§ 420
2012/KS0448 016
Betänkandet internationellt stöd vid kriser
Borås stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning.
Sveriges nuvarande system för krishantering har goda förutsättningar för att ta emot
internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. På en del områden
kan förutsättningarna förbättras. Utredningen lämnar ett antal förslag på hur Sveriges
förmåga att ta emot internationellt stöd kan stärkas.
När utredningen har analyserat område för område har det visat sig att det finns få
reella hinder för att ta emot internationellt stöd. I många fall handlar det istället om
att aktörerna behöver en fördjupad kunskap om det svenska samhället, krisberedskapssystemet och tillämplig rättslig reglering. Svaren på utredningens förfrågan
till berörda myndigheter och andra aktörer visar att de endast har uppmärksammat
ett fåtal strukturella och rättsliga hinder för Sveriges möjligheter att ta emot
internationellt stöd vid en kris eller allvarlig händelse.
På central, regional och lokal nivå finns i dag på många håll ett internationellt
vardagligt samarbete. Utredningens uppdrag gäller emellertid inte det vardagliga
samarbetet utan det stöd som kan komma att behövas vid en kris eller allvarlig
händelse i enlighet med de i direktiven angivna typfallen, som är resurskrävande och
inträffar sällan.
I januari 2012 fastställdes EU:s riktlinjer för värdlandsstöd. Riktlinjerna är inte
bindande utan ska ses som ett stödjande verktyg för EU:s medlemsländer.
Utredningens förslag ligger i linje med EU:s riktlinjer.
Ett förslag till yttrande har tagits fram.
Borås Stad är i huvudsak positiv till kommitténs förslag dock med följande
kommentarer angående typfall och vidare analyser.
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Utredningen bör beakta att inkludera ytterligare typhändelser och som kan leda till
behov av internationellt stöd. Exempel kan vara storskaliga störningar i infrastruktur
och försörjningssystem samt zoonoser. Fler risker kan säkert löpande fångas upp
genom de årliga risk- och sårbarhetsprocesserna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Avge remissyttrande enligt upprättad skrivelse.
§ 421
2011/KS0707 012
Borås 2025 – vision och strategi
Kommunfullmäktige antog Strategisk plan för Borås Stad den 18 april 2002. Planen
beskrev och satte mål för nio utvecklingsområden som strategiskt viktiga för en
positiv utveckling av Borås. Den strategiska planen skulle följas upp av en årlig
aktivitetsplan. Någonstans under hand kom de årliga aktivitetsplanerna av sig och
behovet av en mer målinriktad samlad vision för Borås växte sig starkare. En nytt
styr- och ledningssystem för Borås Stads verksamheter antogs under 2010. Samtidigt
påbörjades arbetet med en förändrad budgetprocess. Det nya styr- och ledningssystemet och den förändrade budgetprocessen skulle ge förutsättningar för en
samsyn och tydligare styrning av Borås Stads verksamheter.
Tiden var också mogen att se över den övergripande visionen och strategin för
Borås Stad.
Under våren 2011 diskuterades formerna för det planerade visionsarbetet. Visionsarbetet skulle utgå från de folkvaldas syn på stadens framtida inriktning och utveckling. Tillsammans med presidierna i nämnder och styrelser samt Borås Stads
ungdomsråd skulle Kommunfullmäktiges ledamöter under ett antal seminarier ge
uttryck för hur den framtida målbilden av Borås skulle tecknas. En bred delaktighet
gentemot boråsarna skulle tillförsäkras genom en transparent process. Allmänheten
skulle medverka både som individer och som deltagare i ett stort antal referensgrupper.
En särskilt utsedd projektledare hade uppdraget att tillsammans med Borås Stads
tjänstemannaledning stödja och driva på arbetet.
Under perioden december 2011 till slutet av mars 2012 bearbetades visionsmaterialet
i den politiska styrgruppen, som bestod av Kommunstyrelsens presidium, övriga
kommunalråd samt gruppledarna för samtliga partier. De här månaderna behövdes
för att ändra och slipa visionstexten så att slutligen samtliga partier kunde vara
överens om det förslag till Borås Stads Vision och strategi för 2025 som skulle
skickas ut på remiss till berörda grupper.
Ett 40-tal remissinstanser gav sin syn på visionsförslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås 2025 Vision och strategi antas.
§ 422
2012/KS0065 045
Delegationsbeslut; delegation för att godkänna eller förkasta förslag
till skuldsanering när kommunens fordran understiger ett halvt basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 augusti 2012
(ärendenummer 2/212).
§ 423
2011/KS0811 016 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Uppföljning enligt lag (2006:544) om extraordinära händelser.

(Länsstyrelsen ska följa upp kommunernas tillämpning av lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I uppföljningen för 2011 redovisar de bl.a. sin bedömning av effekterna på
kommunernas förmåga i länet:
De uppgifter som kommunerna utfört enligt lagen om extraordinära
händelser finansierat med en statlig ersättning har bidragit både till att
minska sårbarheten i kommunernas verksamhet och att stärka
förmågan att hantera krissituationer.
- Finansieringen av en samordnande funktion med erforderlig
kompetens (säkerhetssamordnaren) har bidragit till en ökad
kompetens och kraft att driva dessa frågor i kommunerna.
- God tvärsektoriell medverkan i de allra flesta kommuner, bidrar till
att kunskap, medvetenhet och rutiner har spridit sig och utvecklat
kommunerna som helhet.
- Risk- och sårbarhetsanalyserna samt Styrelsearbetet har lett till åtgärder för att minska identifierade sårbarheter.
- Även arbetet med samverkan och krishanteringsråd har utvecklat
förmågan även om de tror att arbetet fortfarande har stor potential
att utvecklas. 2011/KS0811 016
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Verksamhet på entreprenad – LSS-boenden.
(Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur Sociala

omsorgsnämnden hanterar kvalitetsuppföljning av de LSS-boenden
som är utlagda på entreprenad. Kommunstyrelsen konstaterar att
Stadsrevisionen beskriver brister i hur avtalen är utformade, att
uppföljningen är ambitiös och adekvat, men inte helt tillräcklig.
Sociala omsorgsförvaltningen skriver i sitt svar till Stadsrevisionen att
den tar till sig synpunkterna inför kommande uppföljningar och
eventuella kommande avtal med externa utförare.)
(2012/KS0424 007)
c)

Synpunkter på försörjningsstöd. (N.N. har i två skrivelser till

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) framfört synpunkter
på handläggningen av sitt försörjningsstöd (sekretess). Ärendena har
överlämnats till Arbetslivsförvaltningen för handläggning.)
(2004/KS0908 108)
§ 424
2012/KS0002 023
Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i
övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 7 juni 2012
(ärendenummer 175–177 och 179–180/2012), den 11 juni 2012 (ärendenummer 174
och 178/2012), den 14 juni 2012 (ärendenummer 157 och 181–186/2012), den 18
juni 2012 (ärendenummer 164 och 188–190/2012), den 19 juni 2012 (ärendenummer
187/2012), den 25 juni 2012 (ärendenummer 191–193/2012), den 28 juni–2 juli 2012
(ärendenummer 53, 167, 194–198 och 200–204/2012), den 3–6 juli 2012 (ärendenummer 199, 203 och 207–211/2012), den 9 juli 2012 (ärendenummer 98/2012),
den 10–13 juli 2012 (ärendenummer 212–215/2012), den 23–25 juli 2012 (ärendenummer 217–219/2012), den 13 augusti 2012 (ärendenummer 221 och 223/2012)
och den 14 augusti 2012 (ärendenummer 222, 224–226 och 228–229/2012).
§ 425
2012/KS0003 023
Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i
andra fall
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 juli 2012
(ärendenummer 6/2012)
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§ 426
2011/KS0710 005 m.fl.
Personal- och förhandling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Post- och Telestyrelsen, PTS Bredbandsenkät till Sveriges kommuner.
(Bredbandsenkäten har besvarats) (2011/KS0710 005)

b)

Fritids- och folkhälsonämnden, Reviderad organisation i Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. (2012/KS0388 001)

§ 427
2011/KS0863 105
Marknadsföringssamarbete 2012 med Borås Basket
Stadskansliet har efter diskussioner med Borås Basket gjort ett förslag till avtal om
samarbete för att marknadsföra Borås under klubbens säsong 2012/2013.
Borås Basket har en framgångsrik säsong bakom sig och gick till semifinal i SMslutspelet. Inför årets säsong kan laget förväntas på nytt bli ett topplag i basketligan.
Mot bakgrund av detta har värdet i kontraktet ökats, från 160 000 kronor i det förra
avtalet till 200 000 kronor den kommande säsongen.
Jämfört med fjolårets kontrakt innehåller årets avtal nyheten att kommunens
marknadsföringslogotyp – ordet ”Borås” i kraftig blockstil – ska finnas på det
uppvärmningsställ som laget använder före matcher och på den vepa som utgör
bakgrund vid presskonferenser. Dessutom ska Borås Stad stå som matchvärd för en
av lagets hemmamatcher.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kommunstyrelsen beslutar träffa avtal med Borås Basket om samarbete för att
marknadsföra Borås enligt förslag med en kontraktssumma av 200 000 kronor.
§ 428
2012/KS0483 100
NKI-brukarundersökningar 2011
Brukarundersökningar har genomförts under våren 2011. Undersökningarna har
genomförts inom förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och
fritidsgårdar, bibliotek samt inom gator och vägar. Nämnderna har gjort en analys av
resultaten inom sina verksamhetsområden och har lämnat rapport till Kommunstyrelsen den 23 januari 2012.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2012 att nämnderna redovisar sina
Förbättringsåtgärder.
Nämnderna har lämnat redovisning.
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Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas redovisning av planerade och
genomförda åtgärder och konstaterar att de pågår mycket bra förbättringsarbete i
verksamheterna.
Beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Uppmana nämnderna att ta del av varandras redovisningar för att lära av varandra
och hitta områden där det är lämpligt att samverka för att öka likvärdigheten för
brukarna.
Betona vikten av återkoppling av resultat samt dialog med brukarna i det fortsatta
förbättringsarbetet.
§ 429
2012/KS0093 012
Program för föräldrastöd
Riksdagen har beslutat om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till
föräldrar i deras föräldraskap I strategin finns förslag till övergripande lokala insatser:
I samband med att strategin presenterades utlystes nationella projektmedel som
Borås Stad och övriga kommuner i Sjuhärad sökte och beviljades tillsammans med
Göteborgs Universitet. Ansökan gjordes genom Sjuhärads kommunalförbund.
Projektet påbörjades under 2010 och avslutades under våren 2012.
Folkhälsoenheten fick uppdraget av Strategiska gruppen för folkhälsofrågor att ta
fram en föräldrastödsstrategi för Borås Stad. Våren 2011 projektanställdes en
föräldrastödssamordnare för Borås Stads del av de nationella projektmedlen.
Föräldrastödssamordnaren uppdrag var att arbeta för att skapa en samsyn om vad
föräldrastöd är och hur man kan arbeta för att det ska bli likvärdigt. En del i
uppdraget var att ta fram förslag till strategi/program. Förslaget har tagits fram i
dialog med socialtjänsten, förskola, skola, kultur, fritid inom kommunen, primärvårdensamt ideella och idéburna organisationer.
Förslag till Program för föräldrastöd har sänts på remiss till Arbetslivsnämnden,
Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet samt
Primärvården.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Fastställa Program för föräldrastöd.
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§ 430
2012/KS0395 009
Välfärdsbokslut 2011
Välfärdsbokslutet är en modell för att styra, följa upp och analysera förändringar och
trender av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i Borås Stad. Den är en sammanställning av de faktorer som påverkar hälsan, samt vilka förutsättningar olika grupper
i befolkningen har för en god hälsa. Välfärdsbokslutet har också redovisats i årsredovisning 2011.
Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor har Fritidsoch folkhälsonämnden formulerat ett antal mål får folkhälsoarbetet. Dessa analyseras
årligen av samtliga stadsdelsnämnder. I samband med att visionen med dess målområden antas kan det vara lämpligt att lyfta in ett antal av de mest strategiska indikatorerna i budget- och uppföljningsprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.
§ 431
2012/KS0540 738
Förlängning av gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra
Götaland
I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till
hälso- och sjukvårdsansvaret, som regleras av avtal mellan Västra Götalandsregionen
och de 49 kommunerna samt av Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Sedan den 1 mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i
Västra Götaland. Avtalets kunder är de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen
som förskriver hjälpmedel och länets 49 kommuner. Leverantör av hjälpmedel är
Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice genom Hjälpmedelscentralen i
Västra Götaland. Avtalet gäller till den 30 september 2013. Det finns därefter möjlighet att förlänga avtalet till den 30 september 2015.
Under december 2011 till februari 2012 har kundernas företrädare genomfört en
uppföljning av avtalet i syfte att dels värdera vad som kunde vara bättre i avtalet inför
nästa upphandling, dels bedöma om formerna för kundsamverkan, kommunikation
och förhandling är ändamålsenliga. Uppföljningen, som har genomförts av
Ernst&Young, ligger till grund för ställningstagande till om avtalet ska förlängas eller
ej.
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Slutsatsen är att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det
befintliga avtalet under perioden fram till september 2015. Samtidigt finns viljan att i
god tid inleda nästa upphandling med stöd av de erfarenheter som nuvarande avtal
gett.
Efter överläggningar med VG-regionens politiska ledning beslutade VästKoms
styrelse den 31 maj att rekommendera länets kommuner att utnyttja den del i avtalet
som medger förlängning fram till september 2015.
VG-regionen har redan beslutat att för sin del godkänna förlängningen av avtalet.
Upphandlingsvolymen grundar sig på att samtliga 49 kommuner fattar ett likalydande
beslut. Om så inte sker så måste nya förhandlingar tas upp med leverantören.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Godkänna förlängning av nuvarande avtal om hjälpmedelsförsörjning till den 30
september 2015.
§ 432
2012/KS0123 700
Svar på motion av Ida Legnemark (V) om Helhetsgrepp på våld i nära
relationer
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
• att en förvaltning får huvudansvaret för arbetet mot våld i nära relationer
• att denna förvaltning arbetar vidare med de åtgärder som Projekt Kvinnofrid tagit
fram
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Samtliga nämnder tillstyrker
motionen.
Kommunstyrelsen anser att det krävs en samordning av arbetet mot våld i nära
relationer. En prioriterad uppgift blir att, tillsammans med övriga nämnder, och i
enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd SOFS 2009:22, utarbeta en handlingsplan/program för socialtjänstens arbete. För tydliggöra ansvaret för samordning av
individ- och familjeomsorgen inom kommunen beslutade Kommunfullmäktige 14
november, 2011 att detta samordningsansvar ska ligga hos Stadsdelsnämnden Väster.
Kommunstyrelsen anser vidare att den kunskap och de åtgärder som framkommit i
Projekt Kvinnofrid ska ligga till grund för det fortsatta arbetet, men det kan också
finnas andra hänsyn och ställningstaganden så det är därför viktigt att inte låsa sig
enbart till vad som framkom i projektet.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls i den första att-satsen. Motionen är
besvarad i den andra att-satsen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad i den första att-satsen.
Motionen är besvarad i den andra att-satsen, se bilaga.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Utan omröstning beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Motionen är besvarad.
§ 433
2012/KS0549 738
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Skrivelse om den nya larmorganisationen (Ärendet har överlämnats till
Stadsdelsnämnden Norr för handläggning) (2012/KS0549 738)

§ 434
2012/KS0532 253
Försäljning av cirka 1 500 m2 av Viared 5:1
MIO önskar köpa till ca 1 500 m² av Viared 5:1 för att kunna utöka byggrätten och
hyra ut till Burger King. För tillfället arrenderas området av bensinstationen St1 men
de har sagt upp den delen av arrendet som MIO vill köpa och nytt arrendeavtal har
tecknats på det område som de ska fortsätta arrendera.
Området är detaljplanelagt för industri och försäljningen överensstämmer med
detaljplanen. Köpeavtal har upprättats och priset är satt till 350 kr/m². Tillträde och
betalning sker den 1 oktober 2012.
Beslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 1 500 m² av Viared 5:1 till MIO för 525 000 kronor.
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§ 435
2012/KS0561 253
2
Försäljning av cirka 1 400 m av Filtret 3 och 4
Plantagen ska köpa Filtret 5 av Matildeb AB. För att klara dagvattenhanteringen och
slänter önskar de också köpa ca 1 400 m² av Filtret 3 och Filtret 4 utav kommunen.
Området är detaljplanelagt för handel, industri och kontor. Plantagen har sökt
bygglov för byggande av en butik.
Köpeavtal har upprättats och priset är satt till 350 000 kronor. Tillträde och betalning
sker den 1 oktober 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer cirka 1 400 m² av Filtret 3 och Filtret 4 till Plantagen filtret 5
för 350 000 kronor.
§ 436
2012/KS0553 312
Ny infartsväg för fastigheter inom kvarteret Hevea på Nordskogen
I samband med utbyggnaden av den nya förbifarten på Sjöbo kommer befintliga
infarter för fastigheterna Hevea 4 och 5 stängas. Mellan fastigheterna anläggs en ny
lokalgata som byggs ut i samma entreprenad som förbifarten.
För att undvika dyra ombyggnader inne på fastigheten Hevea 5 planeras en ny
infartsväg att läggas på kvartersmark sydväst om fastigheten i lokalgatans förlängning.
Kommunen kommer, genom en upphandlad entreprenad, att bekosta utbyggnaden
av den nya infartsvägen. Med denna sträckning undviker kommunen stora och
kostsamma omarrangemang inne på fastigheten. För den nya infartsvägen kommer
det att bildas en gemensamhetsanläggning, där berörda fastigheter ansvarar för
framtida drift och underhåll.
Eftersom in- och utfartsförbud råder enligt detaljplan kommer infartsvägen även att
nyttjas av kommande intilliggande verksamheter.
WSP, som tidigare hjälpt till med ny infartslösning för fastigheten Hevea 4, har
inkommit med ett förslag till fortsättning genom ett anbud för projektet. I anbudet
ingår framtagning av färdigt förfrågningsunderlag och bygghandlingar som krävs för
att gå ut på en upphandling.
Finansiering föreslås ske genom avsatta medel för projekt ”Förbifart Sjöbo”.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen antar WSP:s anbud på 175 000 kronor för projektering av ny
infartsväg för bl.a. fastigheten Hevea 5.
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§ 437
2011/KS0763 046
Klockstapeln på fastigheten Trandared 4:1
Borås kyrkliga samfällighet tog Trandareds kyrka ur bruk 2009. Till kyrkan hör en
klockstapel som är uppförd på parkmark på fastigheten Trandared 4:1.
Samfälligheten har tidigare arrenderat marken av Borås Stad. Efter att kyrkan togs ur
bruk ansökte samfälligheten om rivningslov för klockstapeln. Byggnadsnämnden,
Länsstyrelsen samt Vänersborgs tingsrätt avslog ansökan med hänsyn till klockstapelns kulturhistoriska värde. Kontakt togs då med Borås Stad om kommunen kan
tänka sig ta emot klockstapeln som gåva.
Klockstapeln behöver åtgärdas omgående. Iordningsställandet av själva byggnaden
beräknas kosta 150 000 kronor. Då åtgärdas skadegörelsen, rötskador samt säkring av
elen då klockan ej ska användas. Den löpande årskostnaden för underhåll, tillsyn och
renhållning beräknas till 15 000 kronor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Borås Stad avstår från att motta klockstapeln.
§ 438
2012/KS0035 236
Delegationsbeslut; rivning av kommunala byggnader av ringa värde
med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och
rivningar av principiell betydelse
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 28 juni 2012
(ärendenummer 2-4/2012).
§ 439
2012/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna.
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-08-31. (2012/KS0008 049)

b)

Politiska representanter i etableringsrådet, Boråsregionens
Etableringscenter. (2010/KS0767 133)

c)

Stadsdelsnämnden Öster – Överenskommelse mellan staten och SKL
om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012.
(2011/KS0884 047)

d)

Kommuninvest i Sverige AB, delårsrapport januari-juni 2012.
(2012/KS0558 106)
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Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida
drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad.
(2012/KS0516 826)

§ 440
2012/KS0044 045
Delegationsbeslut; likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna den 25 augusti 2012
(ärendenummer 8/2012).
§ 441
2012/KS0414 880
Borås Stads remissyttrande över Kulturdepartementets förslag till Ny
bibliotekslag (Ds 2012:13)
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
I denna promemoria lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar främst till
att möta de omvärldsförändringar som skett sedan den nuvarande bibliotekslagens
(1996:1596) tillkomst och behovet av att lagens tillämpning följs upp. Genom
förslaget förstärks viktiga principer som att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri
och att alla ska ha tillgång till biblioteksservice. Ett av de främsta motiven till att
införa en ny lag i stället för att genomföra en omfattande revidering av den nu
gällande är att öka lagens användarvänlighet.
Den nya lagen föreslås vara teknikneutral och särskilt ange att folkbiblioteken ska
främja användningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Ett
kvalitetskrav föreslås genom en bestämmelse om att folkbibliotekens utbud och
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Särskilt prioriterade grupper, bland
annat barn och ungdomar, lyfts fram i den nya lagen.
Ansvarsfördelningen mellan olika bibliotekshuvudmän fastställs tydligare. En förutsättning för förslagen är att folkbibliotekens verksamhet även fortsättningsvis ska
vara ett kommunalt ansvar. Det innebär att bibliotekslagen inte ska föreskriva under
vilka former kommuner ska erbjuda sin biblioteksservice och landsting ska bedriva
sin biblioteksverksamhet.
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Kulturnämnden.
Borås Stad tillstyrker Kulturdepartementets förslag till Ny bibliotekslag och antar
stadens Kulturnämnds yttrande som sitt eget med de tilläggskommentarer som finns
där.
För egen del vill Kommunstyrelsen lägga till att det är en för låg ambitionsnivå med
endast 1 bibliotek i varje kommun. I större kommuner kan det då bli relativt långa
avstånd till biblioteket med lägre tillgänglighet som följd.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Borås Stad tillstyrker Kulturdepartementets förslag till Ny bibliotekslag och antar
Kulturnämndens yttrande och Kommunstyrelsens tillägg som stadens remissvar.
§ 442
2012/KS0550 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2011 samt översyn av riktlinjer
Vid 2011 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 60 660 139
kronor (föregående år 59 416 204 kronor).
Marknadsvärdet uppgick vid 2011 års utgång till 61 650 927 kronor (66 423 795
kronor).
Under 2011 har marknadsvärdet minskat med nästan 4,8 miljoner kronor, vilket
innebär en genomsnittlig nedgång med 7,2 %. Den negativa utvecklingen av
marknadsvärdet kan förklaras av ett mycket svagt börsår samt historiskt låg
räntenivå. Bland annat gick Stockholmsbörsen under 2011 ned med 16,2 %.
Under 2011 har sammanlagt 1,4 miljoner kronor (1,7 miljoner kronor) delats ut till
olika ändamål.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för
fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av
Svenska Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank
Sjuhärad.
Årligen skall riktlinjerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och, om så
bedöms erforderligt, förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar.
Riktlinjerna för förvaltning av kommunens stiftelser ändras i samband med
redovisning av ”Förvaltning av stiftelsekapital 2010”. Något behov av ändring av
riktlinjerna i år bedöms inte föreligga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2011 läggs med godkännande till
handlingarna.
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§ 443
2007/KS0212 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla
1:25 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden harr översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området
är ca 2,4 ha stort och avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i väster,
Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse i öster.
Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med bostäder och centrumfunktioner samt att skapa ett torg.
Detaljplanen innebär ca 100 nya lägenheter i flerbostadshus i centrala Sjömarken. Vid
Missionskyrkan och de nya bostadshusen avser Sandhultsbostäder skapa ett torg.
Området är utsatt för trafikbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller
anses motiverade.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen ser mycket positivt på en upprustning av centrala Sjömarken.
Parkeringsmöjligheter för eventuell handel vid torget bör ses över i planen. Antingen
genom parkeringsficka på gatumark eller att ha torget i nära anslutning till parkeringsyta.
I centrala Sjömarken bör man ha en tät bebyggelse. Planbestämmelsen som möjliggör
även för villabebyggelse bör ändras så att det enbart är möjligt att bebygga med flerbostadshus.
Tillfarten till området kan med fördel ske via Moränvägen för att minska den framtida trafikmängden på närliggande gator.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 444
2012/KS0143 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Nordskogen, Torpa-Sjöbo
2:2 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
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Planområdet omfattar det planlagda men ännu ej utbyggda verksamhetsområdet vid
Nordskogen. Planområdet ligger på östra sidan av Däckvägen strax öster om Sjöbo.
Arean uppgår till ca 31 hektar.
Planförslaget innebär att gällande detaljplan från 2010 ändras så att det blir möjligt
med en ny vägsträckning inom det planerade verksamhetsområdet Nordskogen.
Förslaget till detaljplan medger industri med ett skyddsavstånd till bostäder på mellan
100-200 meter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 445
2011/KS0208 370
Yttrande över utställt förslag till Vindkraftsplan för Ulricehamns
kommun
Kommunstyrelsen har den 9 maj 2011 yttrat sig över ett förslag till Vindkraftsplan
för Ulricehamns kommun (samråd).
Borås Stad har fått ta del av utställningsförslag Vindkraftsplan för Ulricehamns
kommun.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
§ 446
2012/KS0467 372
Remissyttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje, avseende flytt av befintlig 130 kVkV-kraftledn
kraftledning
på grund av utbyggnad av testbana i Hällered
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om nätkoncession för linje avseende flytt av
en befintlig 130 kV-kraftledning på grund av utbyggnad av testbana i Hällered, inom
Borås kommun, Västra Götalands län.
Energimarknadsinspektionen har begärt kommunens yttrande.
För att inte äventyra tidsplanen för utbyggnad av trafiksäkerhetsanläggningen på
Hällered har kommunen efter samråd med ansvariga kommunalråd avgett ett
tjänstemannayttrande den 13 augusti 2012.
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I detta framförs att förslaget överensstämmer med den nyligen antagna detaljplanen.
Kommunen har inget att erinra mot flytt av befintlig 130 kV-kraftledning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna vidtagen åtgärd.
§ 447
2003/KS0524 407
Yttrande över ansökan om dispens för och tillstånd till markavvattning för testbanan AstraZero inom fastigheten Hällered 1:28 och 1:36
Asta AB har ansökt om dispens för och tillstånd till markavvattning inom fastigheterna Hällered 1:28 och 1:36 i Borås kommun. Asta AB ska anlägga provbanan
AstaZero för test av säkerhetssystem. Såväl diken som själva vägbanan får en markavvattnande effekt och kräver därför dispens och tillstånd enligt 11 kap 13 och 14 §
miljöbalken.
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Vattenvårdsenheten, har överlämnat ansökningen för yttrande
För att inte äventyra tidsplanen för utbyggnad av trafiksäkerhetsanläggningen på
Hällered har kommunen efter samråd med ansvariga kommunalråd avgett ett tjänstemannayttrande den 15 augusti 2012.
I detta framförs: ”Borås Stad är positiv till ett snart genomförande av det angelägna
trafiksäkerhetsprojektet vid Hällered.
Efter samråd med Miljöförvaltningen har vi några kommentarer: Underlaget för att
bedöma huruvida smålommen häckar i Lillesjön är bristfällig, då inventeringen har
gjorts vid en så begränsad period. För att säkerställa om smålommen häckar vid sjön
krävs det undersökningar under flera år i rad.
Projekt av denna omfattning påverkar områdets vattenförhållanden. Denna påverkan
kan begränsas med utjämnande vattenmagasin.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna vidtagen åtgärd.
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§ 448
2012/KS0506 249
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Information om ändring i församlingsindelningen i Skara stift.
(2012/KS0506 249)

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Yvonne Persson (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2012

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-09-17, § 432

KU 5
Svar på motion om helhetsgrepp på våld i nära relationer
Allianspartierna instämmer i vikten av att det finns en tydlig ansvarsfördelning och samordning kring arbetet mot våld i nära i relationer i
Borås Stad. De slutsatser och kunskaper som växt fram i Projekt
Kvinnofrid bör givetvis tas tillvara på för ett effektivt och strukturerat
arbete framgent.
I Kommunstyrelsens svar framgår det dock att Kommunfullmäktige
redan den 14 november 2011 fattade beslut om att samordningsansvar mot våld i nära relationer skall ligga på Stadsdelsnämnd Väster.
Således bör även första attsatsen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Motionen är besvarad i den första att-satsen.
Motionen är besvarad i den andra att-satsen.
För Moderata samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

