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Tid och plats
Kl 14.00–16.10
Omfattning
§ 328–364
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Ersättare
Olle Hermansson (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Urban Svenkvist (M)
Hamid Fard (FP)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Åke Thor
Per Pellby
Evelina Pirs
Eva Andreasson
Ingegerd Eriksson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 13.30-15.45

kommunchef
personalchef
ekonomichef
tf marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
finanssekreterare
organisationschef
ekonom
utvecklingsstrateg
verksamhetssamordningschef
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blocksekreterare
vik 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.
§ 328
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Falco Güldenpfennig (KD) med Per
Carlsson (S) som ersättare.
§ 329
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.12–15.45 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 330
2014/KS0538 041 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Information om budget 2015 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0538 041)

b)

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
(2012/KS0752 016)

c)

Polismyndighetens omorganisation. (2014/KS0332 114)

d)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106)

e)

Protokoll från direktionens sammanträden för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund 2014. (2014/KS0169 106)

f)

Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Viskan.
(2014/KS0433 016)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-08-18

3 (19)

§ 331
2014/KS0516 016
Remiss om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner ställa samman en
risk- och sårbarhetsanalys.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har tagit fram förslag till nya
föreskrifter för kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt allmänna
råd och en konsekvensutredning. Borås Stad har inbjudits att lämna synpunkter på
förslaget.
Förslaget innebär att nuvarande föreskrifter inom området upphävs. MSB avser att
besluta om de nya föreskrifterna hösten 2014, med ikraftträdande 1 januari 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Lämna synpunkter på rubricerad remiss enligt upprättad skrivelse.
§ 332
2014/KS0445 016
Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2014
Varje mandatperiod ska kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. En
inventering och analys av risker och sårbarheter är av vikt för att utveckla förmågan
att förebygga och hantera olyckor och kriser.
2011 togs en sådan risk- och sårbarhetsanalys fram för Borås Stad. Årligen ska
analysen följas upp och resultatet rapporteras till länsstyrelsen (8 §, MSBFS 2010:6).
Enligt beslut från Fullmäktige (2012-08-16) svarar Kommunstyrelsen för den årliga
uppföljningen och rapporterar resultatet till länsstyrelsen. Uppföljningen har tagits
fram i samverkan med Borås Stads riskhanteringsgrupp.
Krisberedskapsförmågan för organisationen har bedömts med utgångspunkt i ett
specifikt scenario. Nytt för i år är att förmågan för samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område har bedömts i samverkan med representanter från
sådana verksamheter och övriga Sjuhäradskommuner. Bedömningarna redovisas
övergripande i rapporten.
I denna uppföljning har Länsstyrelsen i Västra Götaland särskilt bett kommunerna
redovisa en avstämning av identifierade åtgärder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna upprättat förslag till Borås Stads uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen
2014.
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Upprättad uppföljning rapporteras (avges) till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet
med 8 §, MSBFS 2010:6.
§ 333
2014/KS0415 005
Personal- och förhandling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Ideella föreningen DinChans.nu och ITprovningen.se, inbjudan till att
skapa Nya Jobb och ett säkrare Sverige. (Ärendet har översänts till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2014/KS0415 005)

§ 334
2012/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 5 februari 2014
(ärendenummer 96/2012)
§ 335
2013/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal och därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16-23 januari 2014
(ärendenummer 106-107/2013) och den 22 januari-24 februari 2014 (ärendenummer
112-115/2013).
§ 336
2014/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal och därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 22 januari 2014
(ärendenummer 8/2014), den 6 maj 2014 (ärendenummer 35/2014) och den 15 maj
2014 (ärendenummer 22/2014).
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§ 337
2014/KS0012 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om
riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som
delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 9 april 2014
(ärendenummer 34/2014), den 25 april 2014 (ärendenummer 39/2014), den 30 april
2014 (ärendenummer 2/2014), den 15 maj 2014 (ärendenummer 30/2014), den 26
maj 2014 (ärendenummer 6 och 45/2014) och den 28 maj 2014 (ärendenummer
1/2014).
§ 338
2014/KS0013 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 januari 2014
(ärendenummer 10/2014), den 24 februari 2014 (ärendenummer 14/2014) och den
12 juni 2014 (ärendenummer 52/2014).
§ 339
2014/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 22 januari 2014
(ärendenummer 7/2014), den 30 januari 2014 (ärendenummer 11/2014), den 24
februari 2014 (ärendenummer 13/2014), den 24-25 mars 2014 (ärendenummer 2526/2014), den 1 april 2014 (ärendenummer 44/2014) och den 13 maj 2014 (ärendenummer 40/214).
§ 340
2014/KS0017 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 25 juni 2014
(ärendenummer 1–2163/2014).
§ 341
2014/KS0020 024
Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för mycket
utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 12 mars-14 maj
2014 (ärendenummer 18-19/2014).
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§ 342
2014/KS0023 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 25 mars 2014
(ärendenummer 49–140/2014).
§ 343
2014/KS0003 023
Delegationsbeslut; vakansprövning rörande verksamhetsansvarig,
avdelnings- och förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 maj 2014
(ärendenummer 2/2014)
§ 344
2014/KS0306 001
Förslag till ny mark- och exploateringsorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ny förvaltningsorganisation för Borås Stad.
Stadens mark- och exploateringsfrågor är fördelade på två nämnder och fyra
förvaltningar. Detta ger en otydlig och mindre effektiv organisation. Stadens
organisation av dessa viktiga samhällsbyggnadsfrågor är avgörande för en fortsatt
positiv och resurseffektiv utveckling.
Kommunstyrelsen tar beslut i exploateringsärenden, köp och försäljning av fastigheter, tomträtter, arrenden samt övriga nyttjanderätter. Merparten av dessa
ärenden handläggs av markavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsfrågor av strategisk karaktär handläggs på Stadskansliet samtidigt som köp och
försäljning av verksamhetsfastigheter handläggs på Lokalförsörjningsförvaltningen.
Tekniska nämnden ansvarar som beställare för projektering och entreprenader på
allmän platsmark samt markförvaltning av stadens gator och parker, skogar och
naturreservat.
I samband med den nya förvaltningsorganisationen flyttades en tjänst som trafikingenjör från Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet
med den nyinrättade trafikplanerartjänsten var att stärka arbetet med detaljplaner
samt ge effektivare och bättre kontinuitet i trafikplaneringen. Omorganisationen gav
inte önskad effekt. Den innebar istället en kompetensspridning med avsaknad av
trafikkunniga kollegor på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till
Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till
Tekniska förvaltningen.
Förslaget tillstyrks av tekniska nämnden, lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
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Uppdelningen av köp och försäljning som idag hanteras på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet föreslås samlad på Stadskansliet. Det ger ett tydligare
ansvar och snabbare handläggning.
Uppdelningen av markförvaltningen mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör. På Tekniska förvaltningen finns kompetens för
markförvaltning och utförande. En sammanläggning av dessa utförarfrågor till
Tekniska förvaltningen ger en enklare och resurseffektivare organisation.
Samtliga trafikplanerartjänster samlas inom en förvaltning. Det ger förutsättningar
för större intern kunskapsuppbyggnad och kollegial samverkan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska
förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
§ 345
2014/KS0557 003
Reglemente för Tekniska nämnden
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ny mark- och exploateringsorganisation så behöver några mindre förändringar göras i Tekniska nämndens
reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förändringarna och fastställa Tekniska nämndens reglemente.
§ 346
2014/KS0558 003
Reglemente för Kommunstyrelsen
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ny mark- och
exploateringsorganisation så behöver några förändringar göras i Kommunstyrelsens
reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
att

godkänna förändringarna och fastställa Kommunstyrelsens reglemente.

§ 347
2014/KS0025 103 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 7
maj 2014. (2014/KS0025 103)

b)

Stadsdelsnämnden Norr, tillsyn av fristående förskolor 2014.
(2014/KS0537 712)

§ 348
2014/KS0387 718
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Enligt bestämmelserna i Skollagen ska kommunen ge godkännande för fristående
förskola och fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass
och grundskola
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder
på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Godkännande ger rätt till
bidrag.
För pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ges inget
särskilt godkännande. Kommunen ska efter ansökan besluta att huvudmannen har
rätt till bidrag om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för motsvarande offentlig verksamhet.
För övriga former av annan pedagogisk verksamhet ska bidrag lämnas om kommunen har tillförsäkrats insyn i verksamheten. Verksamheten ska också uppfylla de
kvalitetskrav som anges i Skollagen.
Villkoren har reviderats med anledning av justeringar av bestämmelserna i Skollagen
samt rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter.
Förslaget har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna. Samtliga har tillstyrkt förslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet”, att gälla från och med den 1 oktober 2014.
”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet”, antagna av Kommunfullmäktige den 26 januari 2012 upphör att
gälla från och med den 30 september 2014.
§ 349
2010/KS0546 253
Anhållan om att få köpa en del av fastigheten Rydboholm 1:342
Viskaforshem AB har fått i uppdrag av Lokalförsörjningsförvaltningen att bygga en
ny förskola i Rydboholm. De vill därför köpa del av fastigheten Rydboholm 1:342 i
Rydboholm.
Området är idag obebyggt och ligger intill en befintlig förskola. I gällande detaljplan
är området utpekat som område för bostäder, vård och skola. Priset för del av
fastigheten är satt till 410 000 kronor. Betalning och tillträde sker den 1 september
2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer del av fastigheten Borås Rydboholm 1:342 för 410 000 kronor till
Viskaforshem AB.
§ 350
2014/KS0427 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 5
Ett köpeavtal har upprättats med LOJ Fastighets AB om försäljning av del av Vattnet
1. Området omfattar ca 11 466 m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten
kommer Sandatex att etablera sig, som är leverantör av markisväv. Bolaget tillträder
området 30 september 2014 och ska då betala köpeskillingen 4 013 100 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering (2 350 530 kronor).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.
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§ 351
2012/KS0323 251
Mark- och exploatering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Justering av samarbetsavtal avseende utbyggnad av Västra Viared
etapp 2. (2012/KS0323 251)

§ 352
2014/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-06-30.
(2014/KS0008 049)

b)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och verksamhetsplan 2015 med
treårsplan. (2014/KS0556 135)

§ 353
2014/KS00475 759
Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2014-04-04 att efterfråga medlemskommunernas inställning till inrättande av ett
Barnhus i Södra Älvsborg.
Som vid andra tillfällen gäller här att den nya verksamheten samordnas mellan kommunerna och med befintlig verksamhet på ett sätt som leder till att kostnaderna för
den nya verksamheten hålls nere.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad är i princip positiv till att arbetet fortsätter med att skapa ett Barnhus för
kommunerna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att: ”i princip” stryks i beslutsförslaget.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad är positiv till att arbetet fortsätter med att skapa ett Barnhus för
kommunerna.
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§ 354
2014/KS0530 042
Begäran att få disponera delar av det ackumulerade överskottet för
finansiering av utökade antal busskort vid Bodaskolans evakuering
Stadsdelsnämnden har den 17 juni 2014 begärt att få disponera 1,8 miljoner kronor
av sitt ackumulerade överskott för att finansiera kostnader för busskort till elever i
samband med Bodaskolans evakuering till Björkängsgymnasiet.
Som bekant är principen för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna en modell
som grundas på invånarantal och social struktur. I något fall görs undantag från detta
på grund av att kostnaderna inte är styrs av de generella bakgrundsfaktorerna.
Skolskjutsarna är ett exempel på detta. För skolskjutsarna gäller att varje nämnd får
resurser med de faktiska beräknade kostnaderna som grund. Men tilldelningen sker
inom ramen för den totala resurstilldelningen till skolan varför storleken på
skolskjutskostnaden påverka den andel som fördelas enligt den generella metoden.
Man kan säga att stadsdelsnämnderna i praktiken har ett solidariskt ansvar för
skolskjutskostnaden.
Om nuvarande praxis bibehålls kommer de ökade kostnaderna för skjutsarna under
2015 respektive 2016 att ingå i resurstilldelningen för nämnden för dessa år.
Konsekvensen blir då att Kommunstyrelsen nu behöver ta ställning till de kostnader
som avser hösten 2014.
SDN Öster förde inte fram det nu aktualiserade behovet av ökade skolskjutsar i sitt
budgetförslag för 2014. Kostnaderna blev då inte beaktade i beräkningsmodellen och
kom inte att ingå i nämndernas solidariska ansvar för skolskjutskostnaderna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kostnaderna för skolskjuts till tillfälliga lokaler för Bodaskolan beaktas vid fastställandet
av ackumulerat resultat i årsredovisningen för 2014.
§ 355
2014/KS0535 107
Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013
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 2013 jämte
årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens redovisar ett negativt resultat på 860 148 kronor, och koncernen ett negativt resultat på -834 110 kronor.
Balansomslutningen är per balansdagen cirka 23 miljoner kronor varav 94 % utgör
eget kapital.
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Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat
och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
§ 356
2014/KS0548 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2013 samt översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas
förslag till förändringar.
Vid 2013 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 62,5 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,4 miljoner kronor föregående år. Det bokförda värdet
utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under
åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2013 års utgång
till 69,2 kronor (f å 64,0 miljoner kronor).
Under 2013 har sammanlagt 3,4 miljoner kronor (1,5 miljoner kronor) delats ut till
olika ändamål. Den stora ökningen beror på utdelning ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond. Fonden delar ut medel vart femte år, och 2013 gavs 1,5 miljoner
kronor till Kulturnämnden för inköp av skulpturen Vibration av konstnären Xavier
Veilhan.
Förvaltningsresultatet för 2013 är +2,0 miljoner kronor (+2,0 miljoner kronor), vilket
motsvarar en förräntning med 3,2 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av
denna förräntning blir utdelningsbar under 2014. Enligt reglerna bör förvaltningen ge
en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock
underkastat kravet på begränsat risktagande.
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.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-08-18

13 (19)

Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser ändrades 2011 och gäller till och
med 2015. Något behov av ändring i reglerna i år bedöms inte föreligga.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2013 läggs med godkännande till handlingarna.
§ 357
2006/KS0592 311
Revidering av avtalet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen
om medfinansiering/förskottering av Rv 27, Viared-Kråkered
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Borås Stad ingick under 2009 tillsammans ett medfinansierings- och förskotteringsavtal.
Det anbud som Trafikverket antagit för totalentreprenaden för Rv27- projektet ligger
på 211 miljoner kronor och speglar en helt annan kostnadsnivå än den som Trafikverket beräknade som underlag när Borås Stad beslutade om sin medfinansiering.
Detta innebär projektkostnaderna nu beräknas minska i så stor omfattning i förhållande till de som kalkylerades vid avtalets ingång, så att parterna är överens om att
avtalet behöver revideras.
Grunderna i en revideringen blir att Borås Stad ursprungligen åtagit sig en medfinansiering på 104 miljoner kronor av projektets totalt beräknade kostnad på 404
miljoner kronor, dvs. 26 %. Detta åtagande, 26 %, kommer att bli den andel av
projektets slutliga kostnad som Borås Stad betalar. Förändringen innebär att parterna
delar på den beräknade kostnadsminskningen av projekt Rv 27 i proportion till det
ursprungliga finansieringsåtagandet.
Den revidering av avtalet som parterna är överens om innebär att tidigare punkt 4,
om finansiering, helt ersätts av motsvarande punkt i förslaget till revidering.
Eftersom totalkostnaden för projektet inte blir känd förrän efter byggslutet 2016 kan
den ekonomiska effekten av avtalsrevideringen i nuläget bara uppskattas. Vid ett
försiktigt antagande om en slutlig projektkostnad på 300 miljoner kronor skulle medfinansieringen minska från 115 miljoner kronor (104 miljoner kronor jämte index) till
78 miljoner kronor.
Den lägre projektkostnaden innebär, förutom en mindre medfinansiering, också lägre
räntekostnader för förskotteringen av projektet.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Godkänna föreslagen revidering av avtalet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen.
§ 358
2014/KS0567 860
Litterära residens och fristäder i Västra Götaland
Den 19:e juni 2014 bjöd Västra Götalandsregionens kulturnämnd in till ett möte i
Göteborg för samtal och information om att bli en fristadskommun och/eller
residensstad för författare och översättare. Vid det mötet bestämdes att en
tjänstemannagrupp, med politiskt mandat, skulle fortsätta att utreda praktiska,
ekonomiska och tidsmässiga aspekter av såväl delarna som helheten i den tänkta
infrastrukturen.
Kulturnämnden beslutade 2014-06-11 att ansöka om medlemskap i ICORN, en
internationell organisation som förmedlar fristäder för konstnärer, vars yttrandefrihet
är hotad. Västra Götaland blir därmed den tredje fristadsregionen tillsammans med
Skåne och Toscana. Samtliga partier i kulturnämnden har ställt sig bakom beslutet att
bli en fristadsregion samt satsningarna på litteratur och läsfrämjande. Göteborg är
ännu så länge den enda fristadskommunen i Västra Götaland.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Bibliotekschef Åsa Hedberg på Kulturförvaltningen representerar Borås Stad i arbetsmöte
om litterära residens och fristäder i Västra Götaland den 27 augusti.
§ 359
2014/KS0162 611
Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen, Borås Stad./.Lärande i
Sverige AB. Mål 14953-14
Borås kommun har överklagat Skolinspektionens beslut den 28 maj 2014 (dnr 312014:939) om att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för förskoleklass,
grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås kommun.
Skolinspektionen har till domstolen inkommit med ett yttrande över överklagandet.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över detta yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen vill framhålla att de fall som
anges i förarbetena skall ses som en exemplifierande uppräkning men inte utesluter
att det kan finnas andra effekter som kan vara grund för en bedömning av långsiktiga
negativa följder. Vi konstaterar att Skolinspektionen inte, vare sig nu eller tidigare,
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ifrågasätter det sakliga i vår bedömning att etableringen av Erlaskolan kan innebära
en risk för ökad segregering.
Kommunstyrelsen har påtalat att kommunen nu måste starta ombyggnader av skolor
av bl.a. arbetsmiljöskäl och då måste dimensionera dessa för att ha kapacitet för att
kunna ta emot alla berörda elever eftersom det nu inte är definitivt klart om någon
ytterligare fristående skola kommer att starta. Om Erlaskolan startar får kommunen
dels finansiera denna skola utöver att behöva finansiera tomma lokaler i egna skolor.
Denna effekt kan kvarstå under en lång följd av år, klart mer än de fem år som är lagstiftningens minsta tidsperspektiv för långsiktiga effekter.
Skolinspektionen har dessutom framfört att kommunen inte visar att någon skola
behöver läggas ned eller att vissa elever skulle få avsevärt längre resvägar. Detta
påstående är helt rätt. Kommunen har aldrig hävdat att dessa effekter uppstår. Vi
finner det anmärkningsvärt att Skolinspektionen som argument för att avslå överklagandet hänvisar till något som kommunen aldrig framfört.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Avge yttrande enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Att återkalla överklagandet av Skolinspektionens beslut, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och
dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Proposition
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S):
Avge yttrande enligt upprättat förslag.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C ), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 360
2008/KS0236 311 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Väg 42, delen öster om via Sjöbo. (2008/KS0236 311)

b)

Redovisning av skador och skadekostnader på fordon för respektive
förvaltning. (2014/KS0399 009)

§ 361
2010/KS0618 214
Antagande av detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. –
Sobacken
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken i
Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att
verksamhetens ska kunna bedrivas. För verksamheten krävs miljötillstånd enligt 9
kap Miljöbalken.
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har frågorna som rör
verksamhetens påverkan på omgivning när det gäller t.ex. utsläpp, buller, lukt m.m.
utretts i miljökonsekvensbeskrivning. Platsens lämplighet har redan prövats i miljötillståndet. Miljötillståndet lämnades den 2014-01-20 av Mark- och miljödomstolen
(Mål nr M 3552-12).
Miljötillståndet har överklagats och väntar på prövningstillstånd hos Mark- och
Miljööverdomstolen.
Etableringen av ett Energi- och Miljöcenter kräver ett definitivt investeringsbeslut
innan byggnation kan påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2014 godkänt detaljplanen och sänt den
till Kommunfullmäktige för antagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. – Sobacken.
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§ 362
2011/KS0781 214
Samrådsyttrande över detaljplan för del av Druvefors, Solrosen 6
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande.
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny bebyggelse i form
av två flerbostadshus i 16 våningar, med underjordiskt parkeringsgarage i två
våningar. Samtidigt ska detaljplanen säkerställa fortsatt verksamhet i befintlig
byggnad och möjliggöra för framtida användning i form av kontor, centrumändamål
eller icke störande verksamhet samt i västra flygeln bostäder.
Planområdet omfattar fastigheten Solrosen 6 och utgörs av knappt 8 000 m2.
Fastigheten planeras att delas i två. För den föreslagna bostadsbebyggelsen bildas en
ny fastighet som omfattar ca 3 600 m2.
Planområdet avgränsas i norr av Kellgrensgatan, i öster av fastigheten Solrosen 10, i
söder av Trandögatan
Ett förslag till yttrande har utarbetats. En förtätning med bostäder på Druvefors är
positivt för stadens utveckling och stämmer överens med Borås Stads ambitioner om
en utvidgning av centrum.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en eventuell framtida omvandling till
bostäder i befintliga byggnader. Bullersituationen behöver dock studeras ytterligare
för att visa att bostadsändamål är möjligt. Även svetsverkstaden bör prövas för
bostadsändamål.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 363
2011/KS0551 214
Granskningsyttrande över detaljplan för del av Göta, Silverpoppeln 5
m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för
granskning.
Detaljplanens genomförande innebär en ny förskola med upp till 6 avdelningar på
Göta. Det ska i framtiden även vara möjligt att använda tomten till vårdboende.
Angöring sker från Moldegatan. Parkering sker inom planområdet, och längs
Islandsgatan samt brevid korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan som
är belägen 150 meter norr om planområdet.
Moldegatan förlängs med 5 meter och får en mindre vändplan. De ytor som frigörs
tillfaller förskolans tomt
Planområdet ligger på östra sidan av Islandsgatan på Göta. Arealen uppgår till
ca 6 080 m2.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 364
2014/KS0486 214
Yttrande över planbesked för ny detaljplan för del av Viskafors,
Kinnarumma-Fagerhult 4:2
En ansökan om planbesked avseende ändring av detaljplan för rubricerad fastighet
har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendet har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen är positiv till
samlokalisering av liknande industriverksamhet i nära anslutning till Sobacken.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att planlägga området. I
planärendet bör det undersökas om även områden norr om befintligt industriområde
kan vara aktuellt för detaljplaneläggning för industriändamål.
Området ligger delvis inom inre och yttre restriktionsområde för Sobacken där
grundvattennivån inte ska förändras.
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Infarten till området bör samlokaliseras med befintlig infart norr om området.
Vegetationsskärm mot Rv 41 är lämplig för att minska möjlighet att se in från
riksvägen.
Detaljplanen ska upprättas med plankostnadsavtal där samtliga kostnader för planen
och dess genomförande betalas av exploatören.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2014

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-18, § 359

E8

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen
Skolinspektionen har yttrat sig över kommunens överklagande av
Skolinspektionens beslut att bevilja tillstånd för Lärande i Sverige AB att
etablera friskola i Borås Stad. Skolinspektionen anser att överklagandet ska
avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2014 fanns ett förslag om att
beslutet inte skulle överklagas. I enlighet med det förslaget anser
Kommunstyrelsen att överklagandet ska återkallas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att återkalla överklagandet av Skolinspektionens beslut.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-18, § 362

SP 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Druvefors,
Solrosen 6
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 3

ALTERNATIV SKRIVELSE

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för del av Druvefors, Solrosen 6
En förtätning med bostäder på Druvefors är positivt för stadens utveckling
och stämmer överens med Borås Stads ambitioner om en utvidgning av
centrum. I Borås Stads vision 2025 står att läsa: ”Vi förtätar stadskärnan och
strävar efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025”.
Planförslaget ligger väl i linje med denna strategi.
Behovet av fler bostäder i Borås är stort och planförslagets förverkligande
skulle skapa många bostäder på ett mycket centralt område. Närheten till
staden med dess service och goda kommunikationer talar för att området
lämpar sig väl för förtätning.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en eventuell framtida omvandling till
bostäder i befintliga byggnader. Bullersituationen behöver dock studeras
ytterligare för att visa att bostadsändamål är möjligt. Även svetsverkstaden bör
prövas för bostadsändamål.
Kommunstyrelsens uppfattning är att det behövs en politisk dialog om var
någonstans i Borås det skall byggas höga hus i framtiden. För att undvika
utdragna planprocesser i varje enskilt fall kan det krävas övergripande beslut.
Sammantaget ställer sig Kommunstyrelsen positiv till planförslaget.

