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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.
§ 26
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Falco
Güldenpfennig (KD) som ersättare.
§ 27
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.19–15.50 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 28
2016/KS0116 106
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Direktionsprotokoll 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. (2016/KS0116 106)

§ 29
2015/KS0721 106 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.
(2015/KS0721 106)

b)

Årlig redovisning av Stadskansliets inkomna synpunkter 2015.
(2016/KS0097 100)
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§ 30
2015/KS0304 701
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram förslag
på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har inte remitterats utan besvaras direkt av Kommunstyrelsen med
motiveringen att den samverkan kring trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete som efterfrågas i motionen redan finns.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en överenskommelse med
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med överenskommelsen är att öka
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.
I enlighet med budget 2016 kommer Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) att
inrättas på Stadskansliet under året. CKS uppdrag inkluderar bland annat att
motverka organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism
inom kommunen.
Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en
överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på
samverkan mellan kommunen, föreningslivet, ideella organisationer, religiösa
samfund m.fl.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att återremittera ärendet till Stadskansliet för
remissrunda enligt förslag nedan,
Motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden,
Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och
Öster. Även brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten,
AB Bostäder, privata fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
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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 Malin Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 31
2015/KS0033 261
Delegationsbeslut; delegation för att teckna arrendeavtal för
upplåtelse av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal
som tecknats av kommunen
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 12 maj 2015
(ärendenummer 1-16/2015).
§ 32
2015/KS0031 245
Delegationsbeslut; delegation för fastighetsregleringar där
kommunen erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 oktober 2015
(ärendenummer 1-3/2015) .
§ 33
2015/KS0030 255
Delegationsbeslut; ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal
understigande ett basbelopp
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 18 november 2015
(ärendenummer 1-2/2015).
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§ 34
2015/KS0027 272
Delegationsbeslut; Delegation för tilldelning av småhustomt
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 8 januari 2016
(ärendenummer 1-16/2015).
§ 35
2014/KS0425 253
Försäljning av fastigheten Vattnet 4, Viared Norra
Ett köpeavtal har upprättats med Balder 21 AB om försäljning av fastigheten Vattnet
4. Fastigheten är belägen på Viared Norra. På platsen ska Bilia etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 8 159 200
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (4 778 960 kronor).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.
§ 36
2016/KS0111 107
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kallelse till Ägarsamråd för Sjuhärads samordningsförbund.
(2016/KS0111 107)

§ 37
2016/KS050 108
Delegationsbeslut; avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 januari 2016
(ärendenummer 1/2016).

§ 38
2016/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Fordringar om en summa av 51 972 kronor föreslås avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till
föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna
inbetalningsåtgärder.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Fordringar om en sammanlagd summa av 51 972 kronor avskrivs.
§ 39
2015/KS0781 706
Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2016
För att stadsdelsnämnderna och Sociala omsorgsnämnd en effektivt ska kunna
organisera arbetet inom äldreomsorgen och funktionshinder verksamheten, köper
och säljer nämnderna insatser av varandra. Det är framför allt Sociala
omsorgsförvaltningen som köper insatser av stadsdelarna. Insatserna är hemtjänst,
inklusive avlösning/ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemsjukvård
legitimerad insats och hemsjukvård delegerad insats.
Kommunstyrelsen har antagit principer vid fastställelse av internpriser inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde. För internpris som inte bara berör
stadsdelarna, ska den stadsdel som har det kommungemensamma ansvaret, i samråd
med övriga förvaltningar, utarbeta förslag till internpris som gäller för samtliga
förvaltningar.
Kommunstyrelsen fattar beslut om gällande internpris.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Internpriset för hemtjänst, inklusive avlösning/ledsagning, och delegerad hemsjukvårdsinsats
fastställs till 365 kr/tim för utförd tid i tätort och 376 kr/tim i glesbygd.
För tid mellan kl 22.00 – 06.00 utgår ett nattillägg med 175 kr/tim.
Internpriset för legitimerad hemsjukvårdsinsats fastställs till 391 kr/tim.
Internpriset för trygghetslarm fastställs till 11 020 kr/år.
Internpriset för matdistribution fastställs till 120 kr per leverans och 44 kr per levererad portion.
Internpriserna gäller fr o m den 1 januari 2016.
§ 40
2015/KS0077 041
Nämndbudget 2016
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges
budgetbeslut. För Stadsdelsnämnderna var det också en konkret anpassning till
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de ramar som resursfördelningsmodellen givit utifrån befolkningsprognoser.
Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt
byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära
utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2016 beräknas nettokostnaderna i det här läget öka med 4 miljoner kronor vilket främst beror på att några
nämnder begär att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2016
samt något högre pensionskostnader. Eftersom bokslutet för 2015 inte är klart är
det sannolikt att fler nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband
med behandlingen av nämndernas årsredovisningar.
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 53 miljoner kronor avsatts
motsvarande 1,0 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta bör kunna ses som
en bra förutsättning till budgetföljsamhet under 2016. Oaktat här är de underskott
som nämnderna haft under 2015 och som ev. kvarstår under 2016. Första uppföljningen per februari får bli en första indikation.
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2016 beräknas skatteroch generella statsbidrag sammantaget bli marginella 2 miljoner kronor bättre. De
förväntade skatteintäkterna inklusive inkomstutjämning under 2016 beräknas bli 6
miljoner kronor bättre än budgeterat trots en något lägre befolkningsutveckling än
den riksprognos vi använt men högre medelinkomst i riket per individ kompenserar.
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad
på 90 miljoner kronor vilket är lika med Kommunfullmäktiges antagna budget.
Stadsrevisionen, Sociala omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden föreslår att få
använda 0,7, 1,1 respektive 4,5 miljoner kronor av sina ackumulerade resultat under
2016 vilket godkänns av Kommunstyrelsen.
Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget också till 90 miljoner kronor. Inget
planerat uttag från RUR (Resultatutjämningsreserven) kommer att göras då
skatteunderlagsprognosen för 2016 ligger klart över ett 10-årigt snitt för
skatteunderlaget.
Resultatet för 2016 beräknas uppgå till 1,6 % av skatteintäkter- och generella
statsbidrag och är då något under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda
mål för god ekonomisk hushållning.
Vad gäller investeringarna görs bedömningen i dagsläget att ca 50-70 miljoner kronor
förs över till 2016 års investeringsbudget från 2015. Läggs detta till den av KF beslutade investeringsbudgeten på 410 miljoner kronor exklusive utbyggnad av nya
industriområden innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 475 miljoner
kronor. Erfarenhetsmässigt brukar alltid tidsförskjutningar ske. En rimlig bedömning

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-08

8 (13)

är att ca 400 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2016 vilket är i närheten av
vårt finansiella mål som innebär 80 % självfinansiering av investeringarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndernas förslag till budgetar 2016 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av
årsredovisning 2015.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD), se bilaga.
Vidare deltar ej Patric Silfverklinga (SD) i beslutet.
2015/KS0692 407, 2015/KS0697 407,
2015/KS0729 407, 2015/KS0732 407
2015/KS0740 407
Delegationsbeslut; Strandskyddsdispens
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1–22 december
2015.
§ 41

§ 42
2013/KS0302 214
Lokalisering av förskola i Gånghester
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I
denna omgång har Gånghester studerats.
Kommunstyrelsen föreslår i ett förslag till skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden att
påbörja förstudier för att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående
plats samt höra berörd Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter
positivt besked från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med
begäran om detaljplan.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag, se bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons yrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 43
2013/KS0422 315
Ställplats för husbilar i centrala Borås
En motion inlämnades av Karl-Gustav Drotz (KD) år 2010 med förslag att Borås
Stad anlägger en ställplats för husbilar. Fullmäktige gav i mars 2012
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna, om möjligt föreslå
lämplig plats, samt om behov finns planlägga densamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört uppdraget, först med en utredning som
förordade Borås Camping (vilken Kommunstyrelsen i remissvar november 2014 inte
tyckte låg centralt nog), därefter i en förvaltningsövergripande projektstudio med
bred scanning av möjliga platser.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom utredningen PM-ställplats för husbilar
Borås - Projektstudio okt/nov 2015 – Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och
har överlämnat utredningen till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ambition finns från Borås Kommuns Parkerings AB och Tekniska förvaltningen att
iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen 2016. Då
ingår även att skylta till ställplatserna samt planering kring marknadsföring.
Borås Kommun Parkerings AB bevakar framtida behov av nya ställplatser i enlighet
med utredningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 44
2015/KS0395 403
Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen
Ett förslag till Miljörapport 2015 för Kommunstyrelsen har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 45
2015/KS0600 214
Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m.fl.
En fastighetsägare har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet.
Avsikten är att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus.
Ansökan har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ur strategisk synvikel är området intressant för framtida allmänna intressen, såsom
infrastruktur och verksamheter. Kransmossens friluftsområde bör dessutom ges möjlighet att utvecklas. Området ligger långt från service vilket motverkar en hållbar
stadsbyggnad.
Sammantaget gör detta att det inte är lämpligt att släppa fram ytterligare villabebyggelse här i dagsläget. Området bör på sikt studeras i en plan för hur de strategiska
frågorna ska hanteras.
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Andersson förslag och dels till
Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Andressons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
§ 46
2015/KS0749 214
Yttrande över planbesked för Bergslena, Flugan 9
Ett förestag har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet.
Ansökan avser ändrat ändamål.
Ansökan har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ett förslag till yttrande har tagits fram. Utökning av antalet användningar av
byggnaden är positivt för utvecklingen av Knalleland.
För att inte förhindra framtida infrastrukturförändringar genom Knalleland bör
området söder och väster om byggnaden inte tas med i planarbetet.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 47
2015/KS0762 214
Yttrande över planbesked för Centrum, Vulkanus 15 och 16
Ett företag har ansökt om planbesked för rubr fastighet.
Planändringen avser att möjliggöra påbyggnad av Vulcanushuset med förskola eller
bostäder.
Fastigheten har varit aktuell för planbesked tidigare där Samhällsbyggandsnämnden
uttalade sig positivt till att bygga bostäder på taket. I denna ansökan vill en ny
fastighetsägare testa att bygga antigen förskola eller bostäder på taket.
Området är utsatt för buller, risker och tveksamma luftförhållanden vilket medför att
förskola bedöms som svårt att klara enligt gällande riktvärden. Kommunstyrelsen
anser att bostäder och centrumändamål är en lämpligare användning för byggnaden.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan, men att användningen i första hand
bör vara för bostäder och centrumändamål.
§ 48
2015/KS0666 214
Yttrande över planbesked för detaljplan för Druvefors, Forsen 1
Ett företag har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet.
Ansökan avser tre huskroppar avsedda för i huvudsak bostadsändamål med möjlighet
till lokaler/verksamheter i bottenvåningen samt en huskropp avsedd för flexibel
användning bostäder alternativt kontor.
Ansökan har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar dessutom att följande tillägg görs:
Kommunstyrelsen vill betona att Viskans strand ska hållas öppen och tillgänglig för
allmänheten. Publika verksamhetslokaler/butiker i bottenplan är viktiga för att ge
förutsättningar för en levande stadsmiljö.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att
ändra detaljplanen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-08

13 (13)

Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Kjell
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Vid protokollet

Carl Morberg

Justeras

Ulf Olsson (S)

Marie Fridén (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 februari 2016

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-08, § 30
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att återremittera ärendet till Stadskansliet för remissrunda enligt förslaget nedan.
Motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och
Folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden. Tekniska nämnden samt
stadsdelsnämnd Norr, Väster och Öster. Även brottsförebyggande rådet
(BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten, AB Bostäder, privata
fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2

Kommunfullmäktige
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram
förslag på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens
intentioner. Kommunstyrelsen anser att motionen ska remitteras till berörda
nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden. Tekniska
nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och Öster. Även brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten, AB Bostäder,
privata fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en
överenskommelse med Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med
överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten i
kommunen. Överenskommelsen utgår ifrån en gemensam målbild och
innefattar en åtgärdsplan med en tydlig ansvarsfördelning. Strukturen för
arbetet utgår ifrån de brottsförebyggande råden (BRÅ) som finns på central
och lokal nivå i kommunen och där Polisen, Räddningstjänsten, AB Bostäder,
politiker och tjänstemän i Borås Stad ingår. De lokala brottsförebyggande
råden har särskilt fokus på utsatta områden. De lokala råden utgör också
styrgrupper för den samverkan mellan skola, socialtjänst, Polisen och fritid
(SSPF) som sker i stadsdelarna. I enlighet med budget 2016 kommer Centrum
för Kunskap och Säkerhet (CKS) att inrättas på Stadskansliet under året. CKS
uppdrag inkluderar bland annat att motverka organiserad och ekonomisk
brottslighet samt våldsbejakande extremism inom kommunen.
Kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som staden har börjat när det
gäller brottsförebyggande trygghetsarbete. Men det går att göra mer. Just nu
saknas det tillräcklig samverkan mellan de olika aktörerna och de har olika
utgångspunkter i sitt arbete. Därav tycker Kommunstyrelsen att staden borde
ta ett helhetgrepp och lansera det trygghetpaket som motionen föreslår och
som innebär att alla aktörer har möjlighet att dra åt ett och samma håll.

Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en
överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig
satsning på samverkan mellan kommunen, föreningslivet, ideella
organisationer, religiösa samfund m.fl. Överenskommelsen möjliggör ett
gemensamt förhållningssätt och ett strukturerat arbete kring samhällets
utmaningar, där trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ingår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att återremittera ärendet Stadskansliet för remissrunda enligt förslaget ovan.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-08, § 40
Protokollsanteckning i ärende E5 – Nämndbudget 2016
Allianspartierna konstaterar att den ingående obalansen på cirka 70 miljoner
kronor kommer att kräva att nämnderna under 2016 arbetar med strukturella
frågor och med ekonomiska rationaliseringar. Vi vill poängtera att det är viktigt
att Kommunstyrelsen tar sitt ansvar för att följa den ekonomiska utvecklingen i
de olika nämnderna.
Uppsiktsplikten måste vara proaktiv för att Kommunstyrelsen ska kunna ha
inflytande över olika frågors utveckling och det är viktigt att agera tidigt och
inte avvakta tills skadan redan skett. Allianspartierna förutsätter att
Kommunstyrelsen under 2016 kommer att ha en aktiv uppsiktsplikt över
nämndernas uppdrag och ekonomisk uppföljning i förhållande till nämnderna.
Vi konstaterar vidare att stadsdelsnämnderna i vissa fall har likalydande
uppdrag men där de tolkat uppdragen olika. Inför den nya organisationen 2017
är det mycket angeläget att stadsdelsnämnderna väljer arbetssätt som till stora
delar är överensstämmande.
Allianspartierna önskar också att det fortsättningsvis framgår vilka
framställningar som nämnderna gjort i budget 2016:2. Det bör framgå hur
Kommunstyrelsen tar till sig och arbetar vidare med nämndernas
framställningar och hur frågor som spänner över flera nämnder samordnas.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-08, § 42
SP 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Lokalisering av förskola i Gånghester
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Skrivelse avges enligt upprättat förslag
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 2

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalisering av förskola i Gånghester
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet
med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar
sker löpande. I denna omgång har Gånghester studerats.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja
förstudier för att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående
plats samt höra berörd Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter
positivt besked från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden
med begäran om detaljplan.
I enlighet med Grönområdesplanen ska kompensationsåtgärder genomföras
för att kunna ianspråkta marken.
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-08, § 48
SP 8

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Yttrande över planbesked för detaljplan för Druvefors, Forsen 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.
För Moderata Samlingspartiet

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 8
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Yttrande över planbesked Druvefors, Forsen 1
Sökanden vill omvandla del av befintliga verksamheter på Druvefors till
bostäder samt uppföra nya bostadshus. En utökning av antalet bostäder på
Druvefors är en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen Borås
2025.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår.
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan.
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal
vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken
att planarbetet avbryts pga. riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska
ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande
KOMMUNSTYRELSEN

