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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.
§ 109
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Annette
Carlson (M) som ersättare.
§ 110
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.54–16.30 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 111
2015/KS0728 407
Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Arås 1:19
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga en gäststuga och en brygga på ovanstående fastighet.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att ge dispens. Kommunstyrelsen bedömer att detta stämmer med gällande översiktsplan och kraven på
lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresse område enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Tillstyrka strandsskyddsdispens för komplementbyggnad (gäststuga) och brygga.
Beslutet sker med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
§ 112
2015/KS0535 407
Strandskyddsdispens för komplementbyggnader, brygga och altan
på fastigheten Tämta-Holmen 1:4, Borås Stad
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
bygga en gäststuga och en brygga på ovanstående fastighet.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att ge dispens.
Kommunstyrelsen bedömer att detta stämmer med gällande översiktsplan och kraven
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresse område enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Tillstyrka strandsskyddsdispens för komplementbyggnader (bastu och Attefallshus), brygga och
altan. Beslutet sker med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken.
§ 113
2015/KS0221 407
Avslag strandskyddsdispens på fastigheten Torpa Sjöbo 2:48
En privatperson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
uppställande av trädgårdsmöbel och tomtplatsavgränsning på ovanstående fastighet.
Ärendet har sänt på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
Konsumentnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-04-23 tillstyrkt
dispensen. Miljö- och Konsumentnämnden ansåg 2015-05-08 att ansökans skulle
avskrivas. Kommunstyrelsen meddelade sökanden att åtgärden inte var dispenspliktig
och att dispensprövning och tomtplatsbestämning således inte kunde göras, varför
ansökan skrevs av från vidare handläggning. Sökanden begärde då att ansökan åter
skulle prövas, vilket Kommunstyrelsen beviljade. Kommunstyrelsen har ånyo
översänt ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden
för yttrande. Vid återremiss har Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-22 avstått från
att yttra sig och Miljö- och Konsumentnämnden har 2015-11-24 avstyrkt dispensen.
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Utemöblerna har varit utplacerade sedan några år tillbaka. Ansökan sker nu i
efterhand. Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan
användas för dispens.
Det finns ingen fastställd tomtplatsbestämning för tomten. Befintligt bostadshus
beviljades bygglov 2005. I beslutet framgår inte hur stor yta som får tas i anspråk som
tomt. Frågan om en rimlig tomtplats/hemfridszon kring bostadshuset har därefter
berörts i samband med ansökan om nybyggnad av ytterligare ett bostadshus på
fastigheten. Det tillkommande bostadhuset skulle ligga i den långsmala fastighetens
norra del, och fastigheten skulle styckas av till två tomter. Kommunen avslog
strandskyddsdispens för nybyggnationen den 12 december 2011.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
tomtplatsen kring befintligt bostadshus utgjordes av den redan bebyggda, södra delen
av fastigheten. Länsstyrelsens beslut överklagades, men Mark- och miljödomstolen
avslog överklagandet i en dom den 13 mars 2014 (bilaga 4).
Domen överklagades, men Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd för överklagandet. Det är därmed Mark- och miljödomstolens dom från
2014 som gäller för ärendet.
I domen från 2014 står det: ”Hemfridszonen kring befintlig bebyggelse på fastigheten sträcker sig enligt domstolens bedömning inte till platsen för sökt dispens och
en beviljad dispens skulle komma att utvidga hemfridszonen i strid med strandskyddets syften. Vidare är marken där betonganordningen är uppförd inte att anse
som ianspråktagen eftersom strandskyddsdispens inte meddelats för anordningen.”
I ansökan om bygglov 2011 för ytterligare bostadshus på fastigheten finns en
situationsplan (bilaga 5) som visar var sökanden, via sitt ombud, ville placera
bostadshus nummer två. Skissen ger en uppfattning om vad som i bygglovsansökan
ansågs vara rimliga tomtplatser för de bägge bostadshusen. Platsen där trädgårdsmöblerna i betong är uppställda ligger i höjd med platsen för sökt dispens och
utanför den i bygglovet 2011 föreslagna tomtplatsavgränsningen. Kommunstyrelsen
har inget skäl att göra en annorlunda bedömning av tomtplatsens utbredning än
Mark- och miljödomstolen har gjort eller vad sökanden ansett vara en rimlig
tomtgräns mellan de två bostadshusen i bygglovsansökan 2011. Platsen för
utemöblerna kan således inte anses vara inom tomtplats. Särskilt skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna saknas därmed och dispens avstyrkes. Någon
tomtplatsbestämning ska då inte heller göras.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte 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):
Avslå begäran om strandskyddsdispens för trädgårdsmöbler och tomtplatsavgränsning på fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:48 då det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken.
§ 114
2016/KS0216 106 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016.
(2016/KS0216 106)

b)

Utredning; Hot mot Borås 23 oktober 2015. (2016/KS0219 109)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2016. (2016/KS0252 106)

d)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015. (2015/KS0815 027)

§ 115
2016/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 februari 2016
(ärendenummer 1-4/2016) och den 2 mars 2016 (ärendenummer 5/2016).
§ 116
2016/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 februari 2016
(ärendenummer 6-8/2016).
§ 117
2014/KS0796 102
Svar på motion av Johan Österlund (SD) och Björn Qvarnström (SD);
minska antalet fullmäktigeledamöter
Johan Österlund (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 november 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ordinarie
ledamöter i Borås Kommunfullmäktige från dagens 73 till 61 st samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga åtgärder som bör vidtas till följd av ett
minska fullmäktige.
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Kommunstyrelsen instämmer inte i bedömningen att digitaliseringen har medfört ett
minskat behov av ”fysisk närhet” mellan väljare och förtroendevalda. De stora
landvinningarna med digitaliseringen torde ligga i att kontakten mellan medborgarna
och myndighet/förvaltning kan göras smidigare. Digitaliseringen har däremot skapat
förutsättningar för nya och förändrade möjligheter till kontakt och utbyte vilket är
positivt.
Kommunstyrelsen ser inte något bärande skäl att direkt föreslå en minskning av
antalet fullmäktigeledamöter i Borås från dagens 73 st.
Slutligt ställningstagande till antalet ledamöter nästa mandatperiod bör hänskjutas till
de partiöverläggningar som sker inför varje ny mandatperiod.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
beslut: Bifalla motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Patric
Silfverklingas yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Patric Silfverklingas yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Tom Andersson
(MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
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§ 118
2015/KS0808 028
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Cykel som 25-årsgåva – bra för
klimatet och för folkhälsan!
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2015
lämnat motion om cykel som 25-årsgåva.
I motionen föreslås att de valmöjligheter som finns vid gratifikation av personer som
varit anställda i Borås Stad i 25 år utökas med en cykel av motsvarande värde som
övriga gåvor.
Representationskommittén har i yttrande tillstyrkt motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda 8 § (första stycket) ges följande lydelse:
-

Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och
guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet, resa eller cykel enligt skatteverkets
rekommendationer och reglemente

-

Motionen bifalls

§ 119
2016/KS0081 024
Arvodering av uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen
Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Fråga har uppkommit om arvodering av ordförandeuppdraget i rubricerad styrelse.
Enligt stiftelsens stadgar (senast ändrade av Kommunfullmäktige den 20 september
2012) utser Kommunstyrelsen två ledamöter i styrelsen varav en ordförande. Vidare
ska Kommunstyrelsen utse två ersättare i styrelsen.
Frågan har behandlats av Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation som har
föreslagit att uppdraget skall arvoderas på liknande sätt som övriga ordförandeuppdrag som finns upptagna i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda” samt att årsarvode skall utbetalas av Kommunstyrelsen med 0,4
GN (21.469 kr).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4 GN.
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§ 120
2016/KS0178 100
Departementspromemorian ”Några frågor om offentlighet och
sekretess” (Ds 2016:2)
Kommunen har genom remiss från Justitiedepartementet fått möjlighet att yttra sig
över rubricerad utredning (Ds 2016:2). I utredningen behandlas ett antal framställningar som gjorts till Regeringskansliet om ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen (OSL). I några fall gör utredningen bedömningen att sekretesskyddet
för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom det offentliga. Dessa brister föreslås
bli åtgärdade.
Den del av utredningen som berör kommunal verksamhet innehåller förslag om att
skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på
intranät förstärks. I den här delen av utredningen föreslås också att OSL förtydligas i
syftena att klarlägga att överföring av sekretess mellan myndigheter kan ske i flera led
och att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en myndighet om uppgiften
behövs där för omprövning eller överprövning av beslut.
Vidare innehåller utredningen, på de områden som berör kommunal verksamhet,
förslag om att bibliotekssekretessen, som bl.a. gäller för uppgifter om boklån,
utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek. Det föreslås också en ny sekretessbestämmelse till skydd för
enskilda som lämnar stödförklaring enligt Europaparlamentets och rådets förordning
om medborgarinitiativ.
Utredningen innehåller härutöver ett antal förslag som inte direkt berör kommunal
verksamhet.
Utredningens förslag på de områden som berör kommunala verksamheter framstår
som väl avvägda och bör därför tillstyrkas. Beträffande övriga förslag, som alltså inte
direkt berör kommunala verksamheter, bör kommunen avstå från att yttra sig. Ett
förslag på yttrande med denna innebörd har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Avge yttrande över utredningen ”Några frågor om offentlighet och sekretess” enligt upprättat
förslag.
§ 121
2015/KS0610 020
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Pröva sex timmars arbetsdag
för högre kvalitet i äldreomsorgen
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september
2015 lämnat motion om att pröva sex-timmars arbetsdag för högre kvalitet i
äldreomsorgen.
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I motionen föreslås att försök med sex-timmars arbetsdag genomförs i enlighet med
motionens intentioner.
Borås Stad har under de senaste åren gjort flera insatser för att stärka rollen som
attraktiv arbetsgivare.
Ett exempel är projektet ”Heltid för alla” som innebar att alla tillsvidareanställda från
1 augusti 2014 har rätt till heltidsanställning. Resultatet av projektet blev att 95,7
procent av de tillsvidareanställda hade ett anställningsavtal på heltid. Flest deltider
fanns inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Heltid för alla skulle också
bidra att nå andra politiska mål som ökad jämställdhet, hälsosam organisation, säkra
framtida personalförsörjning, ökad kontinuitet för brukarna, minskat antal timavlönade, minskad sjukfrånvaro.
Det pågår också ett arbete med att avskaffa av delade turer inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet. Det innebär att långa arbetspass med uppehåll mitt i, s.k.
delade turer, på sikt ska försvinna. Arbetet med att avskaffa delade turer är ännu inte
avslutat utan kräver fortsatta insatser.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Ida
Legnemark och Tom Anderssons yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Ida Legnemark och Tom Anderssons yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Patric Silfverklinga (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Yvonne Persson (S), Annette Carlson (M)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Reservation
Mot besluter reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för sitt yrkande.
§ 122
2015/KS0795 105
Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2016
Ett förslag till avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2015
enligt förslag.
§ 123
2016/KS0199 739 m.fl
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Äldrevården/hemtjänsten i Borås. (kommunalrådet Lena Palmén (S) har
besvarat skrivelsen) (2016/KS0199 739)

b)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 10 februari
2016. (2016/KS0026 103)

c)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; Utredning av
hanteringen av kommunikationsklassernas flytt. (2014/KS0447 610)

d)

Omförhandling av gällande avtal ”Avseende samverkan kring AVläromedel. (2014/KS0879 886)

§ 124
2015/KS0357 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 december 2015
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
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Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara
identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare
rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO
och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 125
2016/KS0185 616
Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkande av utredningen ”Ökade
möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål” och
avger härmed följande yttrande.
I remissen föreslås att modersmålsundervisning och studiehandledning dels skall
kunna bedrivas genom fjärrundervisning, dels kunna bedrivas på entreprenad mellan
olika huvudmän.
På grund av kort remisstid har kommunalrådet Lena Palmén undertecknat remissvaret.
Vissa språk är dessutom mycket svåra att erbjuda överallt och därför finns också
behovet av fjärrundervisning.
Borås Stad ser därför ett värde i de förslag som finns i betänkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgivet remissvar.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
§ 126
2016/KS0150 712
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskola
Svenska kyrkan förskola har ansökt om godkännande och rätt till bidrag för en ny
avdelning vid Kyrkbackens förskola.
Stadsdelsförvaltningen Öster har handlagt ansökan och bedömer att de sökande har
förutsättningar för att uppfylla kraven i Skollagen och övriga författningar gällande
förskolan. Eftersom verksamhetens lokaler inte är färdigställda ännu bör beslutet
dock tas med förbehållet att det gäller ”under förutsättning att godkända lokaler
uppvisas”.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Ge godkännande och rätt till bidrag för en ny avdelning vid Kyrkbackens förskola, under
förutsättning att godkända lokaler uppvisas.
§ 127
2016/KS0267 106
Inspirationsträff för ungdomsrådare i Borås
Under våren 2016 vill Borås Stads Ungdomsråd tillsammans med Sveriges Ungdomsråd anordna en inspirationshelg för cirka 100-150 engagerade ungdomar.
Kommunstyrelsen är positiv till att en inspirationsträff för ungdomsrådare hålls i
Borås Stad den 6-8:e maj 2016. Träffen ger möjlighet att presentera Borås för 100150 stycken engagerade ungdomar från hela Sverige och visa upp kommunens
framgångsrika arbete med ungas inflytande. Kostnaden för träffen ska rymmas inom
Kommunstyrelsens befintliga budget och då inom ramen för ungas inflytande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att en inspirationsträff för ungdomsrådare anordnas i Borås.
Träffen finansieras inom ramen för Kommunstyrelsens befintliga budget.
§ 128
2016/KS0217 269
Mark- och exploatering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Angående lokaler/områden för användning för evenemang.
(2016/KS0217 269)

§ 129
2016/KS0161 269
Markanvisning av fastigheten Byttorpstå 1 vid Alingsåsvägen
Cernera Fastigheter AB förvärvade under 2014 fastigheten Byttorpstå 2 och vill nu
erhålla en markanvisning på grannfastigheten Byttorpstå 1. Sammanslagning gör att
bolaget har möjlighet att exploatera ett cirka 2 000 m² stort område. Området är idag
planlagt för allmänt ändamål, men kommer i en ny detaljplan möjliggöra byggnation
av bostäder. Området ligger i kilen Alingsåsvägen och Ribbingsgatan och kommer
ingå i samma detaljplan som Byttorpshörn som ligger tvärs över Alingsåsvägen.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2018-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
§ 130
2016/KS0008 049
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-02-29.
(2016/KS0008 049)

§ 131
2016/KS0203 045
Begäran från Borås Arena om amorteringsfrihet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen ger Borås Arena AB
amorteringsfrihet under 2016, vilket finns möjlighet till enligt gällande hyresavtal
mellan bolaget och Borås Stad.
Borås Arena AB har för avsikt att byta konstgräs på Arenan i samband med speluppehållet för fotbolls-EM i Frankrike. EM-uppehållet är under drygt en månad och
lämpar sig utmärkt för byte av konstgräs utan att verksamheten störs allt för mycket.
Nuvarande konstgräs är fyra år gammalt till sommaren -16 och har ett år kvar på
avskrivningstiden. Det gamla gräset kommer att återanvändas på aktivitetsplatser
och/eller skolgårdar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Polisen och IF Elfsborg har också tagit fram ett
förslag på ny supporteryta för att undvika konfrontationer mellan bortalagets
supportrar och annan publik, där vi kan underlätta visiteringar, särskilt i samband
med högriskmatcher. I anslutning till Skaraborgsvägen skapas ett inhägnat område
för bortalagets bussar samtidigt som hela området rustas upp, den gamla biljettkiosken försvinner, staket byts ut och planteringar kommer till.
Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende revidering av
förutsättningar och avtal angående Borås Arena.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Arena AB ges amorteringsfrihet under 2016 i enlighet med skrivelse från Fritids- och
folkhälsonämnden.
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2014/KS0741 759
§ 132
Uppföljning av Program mot hemlöshet
Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Program mot hemlöshet den 22 augusti
2013. Av programmet framgår det att Sociala omsorgsnämnden årligen ska kartlägga
hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag
på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 21 april 2015 att godkänna uppföljningen
av Program mot hemlöshet. I uppföljningen beskrevs det arbete som skett under 2014
kopplat till programmets utvecklingsområden.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att återremittera ärendet till Stadskansliet.
Sociala omsorgsnämnden beslutade den 20 oktober 2015 att godkänna och översända komplettering med förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads
Program mot hemlöshet för 2014. I den komplettering som har gjorts föreslås åtgärder
för de utvecklingsområden som inte är genomförda.
Program mot hemlöshet gäller t o m 2015 och Sociala omsorgsnämnden kommer att
revidera programmet 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna 2014 års uppföljning av Program mot hemlöshet.
§ 133
2016/KS0090 045
Slutliga koncernbidrag år 2015 inom koncernen Borås Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 att delegera besluten om slutliga
koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 44 000
kronor, att öka koncernbidraget till Borås Textile Fashion Center AB med 97 000
kronor samt att minska koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med 53 000
kronor. Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd
redovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.
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§ 134
2013/KS0629 139
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP);
Kulturkompetens.nu
Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas
över kompetenser och erfarenheter.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsförvaltningen.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av en samlad
kompetensbank från personer som är nyanlända men också invånare som är
utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands. Kommunstyrelsen
anser att uppdraget med en frivillig databas enligt ovan skall hanteras av Arbetslivsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en frivillig databas över
kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända men också invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands.
§ 135
2014/KS0460 407
Samhällsplanering, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Beslut från Riksdagens Ombudsman (JO) om anmälan till JO angående
strandskyddsdispens för Lönnhult 1:6. (2014/KS0460 407)

§ 136
2015/KS0522 530
Yttrande över Trafikförsörjningsprogram 2035
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionens fullmäktige det första regionala
trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 2012 2025, med delmål till 2016. Programmet har sedan dess varit styrande för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Det har också varit en viktig
utgångspunkt i dialogen med trafikverket, kring behov av infrastrukturåtgärder.
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Utvecklingen har gått i rätt riktning inom samtliga mål och delmål som då sattes
upp, även om alla delmål inte uppnåtts fullt ut.
Programmet revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram
är uppbyggt kring den strategiska inriktning som antogs av Beredningen för hållbar
utveckling den 1 december, efter samråd i kollektivtrafikråden 2015.
Utöver samråden med kollektivtrafikråden har dialog skett med stort antal aktörer,
såsom grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, trafikverket, m fl, samt
medborgardialog i olika former
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till program.
Det avsnitt i Sjuhärads målbild som saknas i Trafikförsörjningsprogrammet är det
som berör ökad tillgänglighet i Sjuhärad och de möjligheter för ökat resande som
Götalandsbanan ger.
Trafikförsörjningsprogrammet har målår 2025 med utblick 2035 men de olika tidshorisonterna återfinns inte i programmet. För tidshorisonten 2035 så finns det få närmare beskrivningar och det är anmärkningsvärt att man inte på något sätt hanterar
det historiskt stora utbyggnaden av järnvägsnätet som planeras i Sverige de kommande decennierna, både Västlänken och Götalandsbanan och som ger helt nya
strukturer och förutsättningar för utvecklad tågresande. Inte heller berörs belastningen på nätet och hur kraven på utbyggnad på det övriga kollektivtrafiknätet
påverkas av denna utbyggnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse.
§ 137
2015/KS0766 214
Yttrande över förslag till avslut av inaktuella planuppdrag inför
Planavdelningens verksamhetsplan 2016
I samband med översynen med planavdelningens verksamhetsplan har ett antal
uppdrag ansetts vara inaktuella och bör därför avslutas. I vissa fall kan intresset för
planläggningen kvarstå. I samband med beslutet kommer berörda fastighetsägare att
kontaktas med möjlighet att söka nytt planbesked eller att Kommunstyrelsen ger
Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag. Nya uppdrag är att föredra för att förtydliga
vilken lagstiftning som ska gälla samt att ärendenas lämplighet studeras i ett planbesked.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Kommunstyrelsen bör avvakta med att förnya
uppdrag till dess att intresse av att förädla marken finns. Anledningen är att de
uppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden får ska vara aktuella och leda till att
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bostadsbyggande i kommunen ökar. Samhällsbyggnadsnämnden vill ha ett nytt
uppdrag för Sölebo 1:70, där markanvisning är aktuell. Övriga uppdrag bör invänta
en tydlig exploatör.
Ett förslag till skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetats.
Efterfrågan på planlagd mark blir allt mer påtaglig. Det finns många detaljplaner i kö
och en utrensning av inaktuella detaljplaner medför att ett större fokus kan läggas på
de planer som är aktuella att genomföras. Kommunstyrelsen ser positivt på
genomgången. Kommunstyrelsen har varit initiativtagare till ett antal av planerna
som föreslås avslutas eller ges förnyat uppdrag för att anpassas till nya PBLlagstiftningen. Kommunstyrelsen kommer bara att avge yttrande över ovan nämnda
planer. Övriga detaljplaner som listats har kommunstyrelsen ingen åsikt om.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ta fram ett planprogram för kvarteren Astern och
Venus samt ge ett förnyat detaljplaneuppdrag för Sparsör, Sölebo 1:70 m.fl.
§ 138
2015/KS0769 214
Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2016
Samhällsbyggnadsnämnden har infört ett arbetssätt hur nämnden hanterar de allra
enklaste och minsta planerna. Dessa planer har tidigare hamnat långt ner i rangordningen, varför den enskilde får en orimligt lång planarbetestid för sitt ärende. Även
om dessa planer mycket sällan är av strategisk eller annan vikt, så är det för den
enskilde angeläget att saken behandlas och avgörs i rimlig tid. Kommunstyrelsen vill
att även mindre planer med kommunalt initiativ ska ingå i denna grupp.
Markavdelningen bör vara med i diskussioner om vilka planer i denna kategori som
ska prioriteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Verksamhetsplan för
detaljplaneprocessen 2016. Förslaget utgår från de mål och uppdrag som
förvaltningen har fått från både Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden om att kunna förse Borås med byggklara planer för 600-800 bostäder samt
kommunal service.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt Verksamhetsplanen till Kommunstyrelsen
för yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
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Kommunstyrelsen samtycker till att planarbetet fortskrider vad avser förskolor. För
närvarande råder brist på förskolor, och för att underlätta nybyggnation av förskolor
bör det finnas en planberedskap för detta. Om Samhällsbyggnadsnämnden tar fram
planer för förskolor och skolor, så att dessa finns i beredskap, vore det mycket
välkommet för den fortsatta utvecklingen av Borås.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 139
2015/KS0793 214
Yttrande om planbesked för Hulta, Femman 43
En privatperson har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet.
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt ansökningen till Kommunstyrelsen för
yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats
Sökanden begär planändring för att uppföra flerbostadshus och villor på fastigheten
Femman 43.
En utökning av antalet bostäder på Hulta är en positiv utveckling och följer
intentionerna i visionen Borås 2025.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Detaljplanen
kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att i detaljplan studera möjligheten till
ytterligare bostäder i form av högre flerbostadshus. Exploatören ska ta samtliga
kostnader för planen och dess genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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§ 140
2016/KS0114 532
Delrapport av Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens
finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)
Regeringskansliet har berett Borås Stad möjlighet att yttra sig över rubricerad
delrapport.
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att tillkalla en särskild utredare, som ska fungera
som förhandlingsperson i kommittén för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder
för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106), numera kallad
Sverigeförhandlingen
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad ser positivt på att staten nu tar ett helhetsperspektiv på frågan om höghastighetsjärnvägar och att det finns en ambition om ett samlat angreppssätt för förverkligande av nya stambanor i Sverige.
Förverkligandet av höghastighetsbanorna är ett samhällsbyggnadsprojekt av mycket
stor vikt för hela landets utveckling. Höghastighetsbanorna stärker landets konkurrenskraft, minskar transportsektorns klimatpåverkan samt skapar ett större utbud för
människor av kultur, service och arbete genom regionförstoring.
Kommunen anser att utbyggnaden av nya stambanor är ett statligt ansvar. Av detta
följer att det är staten som bör bära ansvaret att finansiera utbyggnaden av nya höghastighetsjärnvägar. Kommuner och regioner kommer få stora kostnader för genomförande av lokal och regional infrastruktur.
Borås instämmer med att för befintliga sträckor närmast de tre största städerna behövs kriterier som också innebär att annan trafik, inte minst storstädernas lokala trafik, kan fortsätta att utvecklas.
Borås anser också att syfte och mål för den nya höghastighetsjärnvägen behöver tydliggöras. Utan tydliga syften och mål är det inte möjligt att bedöma vilken utformning
och vilken etappindelning som är mest lämplig.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen avger upprättad skrivelse.
Ulf Olsson (S) yrkar dessutom att Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att
slutligt utforma styrelsens svar avseende punkterna 3.7.2. och 3.8.3.
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Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons yrkande samt att punkt 3.7.4. stryks
ur yttrandet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Annette
Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Kommunstyrelsen avger upprättad skrivelse.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att slutligt utforma styrelsens yttrande avseende
punkterna 3.7.2. och 3.8.3.
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.
Protokollsanteckning
Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
§ 141
2016/KS0271 270
Bostadsbyggnadsprogram del 2, Handlingsplan 2016-2020
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram.
Programmet ska aktualiseras varje mandatperiod av fullmäktige. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för bostadsförsörjningen. Till
bostadsbyggnadsprogrammet finns en handlingsplan som ska revideras årligen av
Kommunstyrelsen. Ett förslag till handlingsplan för åren 2016 – 2020 är upprättat.
Handlingsplanen redovisar bedömd omfattning av bostadsbyggandet, var det
kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform. Bedömningen gäller de projekt
som förväntas påbörjas under de angivna åren 2016-2020. Det innevarande året,
2016, har en högre säkerhet än de kommande årens prognoser eftersom de projekt
som redovisas är en bedömning. De projekt som påbörjades under 2015 eller tidigare
syns inte i denna handlingsplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna Handlingsplan för bostadsbyggande 2016–2020.
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Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Per Carlsson (S)
§ 109-110

Annette Carlson (M)
§ 111-141

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 april 2016
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-21, §133

Förslag till slutliga koncernbidrag 2015

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Elnät
BEMAB

Djurparken

Parkering

IBAB

BoråsBorås

BSTF AB

Totalt

0

266 146

1 000 843

59 546

34 531

36 041

4 373

1 815

1 403 295

-217

-195 761

-900 282

-68 589

-22 933

-22 059

-20 416

-9 847

-1 240 104

RÖRELSERESULTAT

-217

70 385

100 561

-9 043

11 598

13 982

-16 043

-8 032

163 191

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-3 588

-5 788

-24 646

-1 442

-944
0

-2 547

-38

-30

-39 023
0

-3 805

64 597

75 915

-10 485

10 654

11 435

-16 081

-8 062

124 168

-4,4

24,8

76,1

-13,5

4,0

3,7

-16,1

-8,0

66,6

16 090

8 065

-10 603

-5 000

BSAB
RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2015, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

3 800

10 709

10 709

-10 603

-10 325

16 090

8 065

38 664
-38 664
0
0
-95 115
-26 931
-122 046

224

51

1 110

9

3

2 122

-23 061

-41 510
3 800

-64 571

-48 280
-26 931
-75 211

-5

26

704

-5 325

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-21, § 140
PROTOKOLLSANTECKNING
2016-03-21

– SP9

Yttrande remiss Delrapport av Sverigeförhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3)
(2016/KS01144 532-1)
Kristdemokraterna i Borås delar i huvudsak det beslut till yttrande som
Kommunstyrelsen avger, men väljer att bifoga en egen protokollsanteckning
till beslutet, enligt följande:
1 Generella och samfällda aspekter till delrapporten
1.1 Ett utmärkt helhetsperspektiv beträffande den framtida möjliga järnvägsutvecklingen beskrivs.
1.2 Höghastighetsbanors betydelse för samhällsutvecklingen, jämte möjlig
anknytning till Europa, tydliggörs.
1.3 Statens huvudansvar för utbyggnaden anges, vilket ger rimliga
förutsättningar för genomförandet.
1.4 Regioner och kommuners ansvar är mindre tydligt; de som berörs, direkt
eller indirekt, får viktiga roller - främst m h t den betydande
infrastrukturutveckling som måste ske i anslutning till spårdragning.
2 Kompletterande underlag för slutlig analys
För att kunna göra en heltäckande analys, som bildar grunden för ett av
Sveriges största investeringsbeslut i modern tid, bör alla realistiska alternativ
studeras utifrån ett brett faktaunderlag, särskilt med beaktande av ekonomiska
konsekvenser och möjlig finansiering.
Därför föreslås, utöver Borås Stads ställningstagande, att nedanstående
aspekter får ingå i den slutliga analysen:
- den ljusblå och den mörkblå korridoren analyseras
samt
-

ett stationsläge i nära anslutning till centrum, t ex vid Gässlösa studeras.

Falco Güldenpfennig
För Kristdemokraterna i Borås

