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Tid och plats
Kl 14.00–15.38
Omfattning
§ 397–
–415
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (SD)
Lennart Andreasson (V)

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

tjg för Ida Legnemark (V)

Ersättare
Kerstin Koivisto (Vägv)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Johan Medelius (M)
Ismail Bublic (M)
Anna Christensen (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Pontuz Fritzson (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Annica Berg
Bengt Himmelman
Åke Thor
Jonny Ekunger

kommunchef
ekonomichef
marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
finanssekreterare
ekonom
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Lars-Olof Danielsson
Jessica Tengeland
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Göran Björklund
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stadsjurist
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 397
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Marie
Fridén (M) som ersättare.
§ 398
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.52–15.30 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 399
2012/KS0109 027
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2011 (Centerpartiet)
(2012/KS0109 027)

§ 400
2012/KS0073 102
Entledigande och fyllnadsval till arbetsgrupp för Medborgardialog i
Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Gunvie Peeker (M), Rundeln 7B, 504 32 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad.
Vivi Roswall (M), Humlevägen 12, 513 35 Fristad väljs till ledamot i arbetsgruppen
för Medborgardialog i Borås Stad.
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§ 401
2012/KS0055 049
Delegationsbeslut; beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 april–30 juni
2012 ( ärendenummer 15–24/2012).
§ 402
2012/KS0517 822 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Utveckling av våra simhallar. (2012/KS0517 822)

b)

Flyktingmottagande 2012. (Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2012/KS0260 133)

c)

Tillsyn av den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium. (Under hösten 2012 och en bit in på 2013 kommer Skol-

inspektionen att genomföra en tillsyn av Borås Praktiska gymnasium i
Borås kommun.
Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning.)
(2012/KS0535 612)
d)

Fråga från 9 barn från Bergdalskolan och Engelbrektskolan varför
man inte får åka kickboard (sparkcykel) i skatehallen (Ärendet är
översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning)
(2012/KS0541 821)

§ 403
2012/KS0556 111
Lekplatsvalet 2012
Lekplatsen i Stadsparken i Borås skall byggas om och medel för det har redan anslagits av Kommunfullmäktige. I samband med projekteringen av lekplatsen väcktes
tanken att låta de barn som förväntas nyttja lekplatsen skall få möjlighet att välja
mellan tre olika alternativ, dels för att förankra valet av lekplats bland nyttjarna, dels
för att intressera barnen för demokratifrågor.
Tekniska Nämnden har, genom konsulter, tagit fram tre olika förslag till utformning
av lekplatsen.
Valnämnden har underhand tillfrågats om att genomföra ett lekplatsval och har
förklarat sig positiv till detta.
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Valnämnden har vidare förklarat att det, dels krävs tilläggsbudget för att tekniskt
kunna genomföra valet, dels informationsinsatser för att göra valet känt. Totalt
beräknar Valnämnden att det behövs ett tilläggsanslag om 350 000 kronor för att
genomföra denna omröstning. Stadsjuristen har upprättat en skrivelse med närmare
förutsättningar för genomförande av valet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kommunstyrelsen beslutar att det skall hållas ett lekplatsval med tre alternativa
utformningar av lekplatsen i Stadsparken. De som får deltaga i omröstningen skall
vara folkbokförda i Borås och födda under kalenderåren 2000 till 2008.
Kommunstyrelsen uppdrar åt Valnämnden att genomföra omröstningen.
Kommunstyrelsen beslutar att anslå ytterligare 350 000 kronor åt Valnämnden som
tas ur tilläggsanslaget för oförutsedda kostnader och utgifter för att kunna genomföra
Lekplatsvalet.
Kommunstyrelsen uppdrar åt Valnämnden att följa upp och utvärdera Lekplatsvalet.
§ 404
2012/KS0446 623
Tillämpningsföreskrift till ”Skolskjutsregler för förskoleklass och
grundskola” förskoleklass och grundskola”
Kommunfullmäktige reviderade den 18 augusti 2011 reglerna för skolskjuts. Då
infördes en regel att det under vissa förutsättningar är möjligt att få skolskjuts med
linjetrafik för en Boråselev som går i en annan kommuns grundskola.
Bakgrunden till regeländringen var att det i skollagen (10 kap. 32 §) införts en bestämmelse att skolskjuts skulle anordnas för dessa elever om det kunde ”ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter”.
För att tydliggöra bestämmelserna bör Kommunstyrelsen komplettera tillämpningsföreskrifterna
Utan komplettering skulle det inte finnas någon formell gräns för kostnaderna för en
skolskjuts.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Tillämpningsföreskrifterna till ”Skolskjutsregler för förskoleklass och grundskola”
kompletteras med följande:
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Elev från Borås Stad, som går i skola i annan kommun och uppfyller villkoren för
skolskjuts i de regler som Kommunfullmäktige antagit, har endast rätt till skolskjuts
om kostnaden för denna skjuts inte överstiger kostnaderna för skolskjuts till den
skola som kommunen annars skulle ha anvisat.
§ 405
2011/KS0209 214
Samrådsyttrande detaljplan för del av Fristad, Fristad torg, Sik 1:163
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planområdet är beläget på Fristads torg, norr om Nya Kyrkvägen och öster om Stora
vägen (väg 183). Fristad är ett samhälle i Borås kommun som ligger vid Öresjö, 13
km norr om Borås stad. Planområdet är ca 3 700 m2 stort.
Fastighetsägaren Sikfast HB vill utöka livsmedelsbutiken i Fristad med ytterligare
säljyta, en ny entré mot Fristad torg samt få möjlighet att bygga en ny bostads/
kontorsdel ovanpå befintlig butik.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
§ 406
2011/KS0397 214
Yttrande över samrådsförslag för detaljplan för Göta, Bockasjö 1
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(samråd).
Planområdet omfattar fastigheten Bockasjö 1, belägen söder om riksväg 40 inom
stadsdelen Göta, i sydvästra Borås. Planområdet gränsar i öster till Kust-till-kust
banan, i norr och väster till Viskadalsbanan. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten ändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till industri/lager, (även
handel med skrymmande varor/sällanköpshandel och lagerförsäljning ska tillåtas),
parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
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§ 407
2011/KS0482 407
Beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Viared 8:91
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna gäststuga
och ett växthus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Platsen för åtgärden ligger intill Viaredssjön som har 200 meters strandskyddszon.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärderna är förenliga med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga och
växthus på Viared 8:91, vid Viaredssjön, Borås Stad.
§ 408
2012/KS0125 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten för tillbyggnad av
fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten Tomta 1:11, i
Borås Stad
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till sitt fritidshus på ovanstående fastighet och bygga ett nytt garage. Ritning
och karta har bifogats ansökan.
Platsen för åtgärden ligger intill Grunnasjö, inom sjöns strandskyddsområde som är
100 meter.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen bedömer att tillbyggnaden av fritidshuset och nybyggnaden av
garaget är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med
mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal
översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på
fastigheten Tomta 1:11 vid Grunnasjö, Borås Stad.
§ 409
2012/KS0286 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Toarps Sjögården
3:11, Borås Stad
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till sitt fritidshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats
ansökan.
Platsen för åtgärden intill Framnesjön, inom sjöns strandskyddsområde som är 100
meter.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus
på fastigheten Toarps Sjögården 3:11 vid Framnesjö, Borås Stad.
§ 410
2012/KS0305 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Tranhult 1:18
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga till sitt fritidshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Platsen för åtgärden ligger intill Sävsjön, inom sjöns strandskyddsområde som är 100
meter.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden. Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av bostadshus
på fastigheten Tranhult 1:18 vid Sävsjön, Borås Stad.
§ 411
2012/KS0067 436
Yttrande över täkttillstånd för planerad täktverksamhet på Hjortseredsmossen och Råsseredsmossen
Nitan AB avser att ingiva en ansökan om täkt av torv enligt 9 kap och 11 kap
miljöbalken på Hjortseredsmossen och Råsseredsmossen.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Verksamheten riskerar att få konsekvenser för
djurliv, naturvärden, ökade koldioxidutsläpp, förändrad vattenkvalité, avrinning från
området och förändrad landskapsbild. Området kommer också få konsekvenser för
människor som bor eller rör sig i området då verksamheten innebär intrång i ett
strövområde och störningar i form av buller, damm och ökat trafik.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Den samlade bedömningen är att en etablering av torvtäktsverksamhet på den här
platsen är olämplig. Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 412
2012/KS0280 431
Svar på remiss: Havs och vattenmyndigheten föreskrifter och
allmänna råd om badvatten
Havs och vattenmyndigheten har givit Borås Stad möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter.
Den aktuella HVMFS-föreskriften utgör ett nytryck av Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2008:8) och allmänna råd om badvatten. Havs- och vattenmyndigheten har
övertagit ansvaret för detta område och för föreskrifterna, varför föreskrifterna
trycks på nytt i HVMFS.
Föreskrifterna innebär att skyltningen som visar badvattnets klassning och
eventuell avrådan från bad får gemensamt utseende och standard. Kommunernas
informationsskyldighet förtydligas också genom att de övergångsbestämmelser
som tidigare funnits tas bort.
Samråd har skett med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen samt Miljöförvaltningen. Inga erinringar har kommit in.
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Kommunstyrelsens ordförande har av tidsskäl i maj 2012 avgett yttrande till Havoch Vattenmyndigheten. I detta framgick att Borås Stad inget hade att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna vidtagen åtgärd.
§ 413
2012/KS0405 212
Synpunkter på Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda
kommun – Vindbruk
Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun – Vindbruk.
Dokumentet har diskuterats i kommunens interna vindbruksgrupp den 25 maj och
ett par oklarheter med planen har identifierats.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
En annan oklarhet är begreppen för bostäder och olika syn på hänsyn till dessa. Vad
är det för skillnad mellan enstaka bostäder och spridd bebyggelse? I ena fallet anges
en avståndsgräns på 500 m och i det andra en gräns på 1000 m.
I övrigt har Borås Stad inga synpunkter på förslaget, men utgår från att om det blir
verkliga projekt som kan beröra Borås så kommer dialog att ske med oss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.
§ 414
2011/KS0117 536
Begäran om bättre förbindelse mellan Göteborg och Viared
Med anledning av Wivi-Anne Ronnegrens skrivelse av den 20 januari 2011 vill
Kommunstyrelsen uppmärksamma Västtrafik om att Viareds verksamhetsområde
växer och företagen behöver rekrytera arbetskraft från Göteborg. Detta är inte så
lätt då möjligheterna att pendla med kollektivtrafiken mellan Göteborg och Viared
är begränsad.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stad vill att Västtrafik radikalt
förbättrar dessa möjligheter med en linje direkt mellan Göteborg och Viared likt
linje 102 som går direkt till sjukhuset. Den nya linjen skall också trafikera
Ramnaslätt, Sandlid och Västeråsen som också hyser stora företag med arbetskraft från Göteborg.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Presidiet får i uppdrag att slutligt utforma skrivelserna till Västtrafik och Wivi-Anne
Ronnegren.
§ 415
2012/KS0475 530
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2013 samt 2014 och 2015. (Överlämnas till
Tekniska nämnden för handläggning) (2012/KS0475 530)

Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 12 september 2012

Göran Björklund

