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Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 416
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ida Legnemark (V) med Marie
Fridén (M) som ersättare.
§ 417
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.49–15.15 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 418
2017/KS0323 106
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Direktionsprotokoll 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2017/KS0323 106)

§ 419
2016/KS0526 111
Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Borås Stad har för nuvarande tre valkretsar, Borås 1, Borås 2 och Borås 3. Denna
indelning har varit så sedan 1993. Under varje valkrets finns det ett antal valdistrikt
som är sammanlagt 81 valdistrikt.
I ärendet föreslår Valnämnden att Borås Stad skall fortsätta att ha tre valkretsar vid
val 2018, samma antal valkretsar som Borås Stad har haft sedan 1993 då gick kommunen gick från 4 till 3 valkretsar.
Nuvarande politiska partierna i Kommunfullmäktige har fått tillfälle att yttra sig.
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De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas skäl att
ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en enda
stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen och ge
partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade
förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut
för Borås Stad.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets,
se bilaga.
Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD) och Tom Andersson (MP)
yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarsson (L) med fleras 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 Morgan Hjalmarsson (L) med fleras yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Patric Silfverklinga (SD), Marie
Fridén (M), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne
Persson (S), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco
Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Tom
Andersson (MP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås
Stad.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons (L) yrkande.
§ 420
2017/KS0534 001
Revidering av Miljö- och konsumentnämndens reglemente
Fr.o.m. den 1 juli finns en Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas
till någon under 18, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till
kommunen liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen.
Miljö- och konsumentnämnden fullgör sedan tidigare kommunens uppgifter enligt
tobakslagen och det är rimligt att nämnden också fullgör kommunens uppgifter enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att nämndens
reglemente bör kompletteras med den uppgiften.
Miljö- och konsumentnämnden har informerats om att lagen kan komma att falla
under nämndens ansvarsområde.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämndens reglemente kompletteras med att Miljö- och konsumentnämnden
fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
§ 421
2017/KS0269 029
Minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet (Budgetuppdrag 2017)
Under 2016 skapades förutsättningar för medarbetarna att välja andra alternativ att
resa genom nettolöneavdrag för köp av Västtrafiks årskort samt hyra av förmånscykel
med bruttolöneavdrag. 2016 skrevs ett nytt distansavtal som ger förvaltningarna
möjlighet att besluta om distansarbete för medarbetarna. För att få medarbetarna att
välja ett mer hälsosamt, ekonomiskt och miljövänligt sätt att resa till och från arbetet
krävs ett riktat beteende- och attitydförändrande arbete för medarbetarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Notera informationen om det pågående arbetet med att minska CO 2-belastningen vid resor
till och från arbetet.
Förklara uppdraget avslutat.
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§ 422
2017/KS0304 023
Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S): att låta
elever få vara med och rekrytera nya rektorer
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2017-03-16 lämnat ovanstående motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder och kommer med förslag på hur rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till
kandidaterna.
Frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det
handlar dels om elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås
Stad. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har ansvar för kommunens arbetsgivarpolitik.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter
besluta om hur rekrytering av rektorer ska hanteras.
Motionen är därmed besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlsons (M) 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 Annette Carlsons (M) yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Ida
Legnemark (V), Kjell Classon (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 Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter besluta om hur rekrytering av rektorer
ska hanteras.
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Motionen är därmed besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.
§ 423
2017/KS0491 253
2
Försäljning av ca 4900 m av Viared 5:1 till Högström & Larsson
Property AB
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats med Högström &
Larsson Property AB om försäljning av 4 900 m2 av fastigheten Viared 5:1. Marken
som överlåts ska överföras till köparens fastighet Vindtyget 5, med adress Ödegärdsgatan 14, i Viared. Köpeskillingen utgör 1 323 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
I enlighet med upprättad överenskommelse om fastighetsreglering sälja 4 900 m2 av fastigheten
Viared 5:1 för 1 323 000 kronor till Högström & Larsson Property AB.
§ 424
2017/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-07-31. (2017/KS0008 049)

b)

Tolkförmedling Väst; Förslag till budget och verksamhetsplan 20182020. (2017/KS0511 135)

c)

Statsbidrag. Tidiga insatser för asylsökande. (2017/KS0209 133)

§ 425
2017/KS0565 007
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 med anhållan om
ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och
samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda
anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller
till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är
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blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten
bebos idag till ca 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2016 med 139 000 kronor, och det egna
kapitalet vid 2016 års utgång uppgår till 1 391 000 kronor (40 % soliditet).
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.
§ 426
2017/KS0575 808
Landskamp på Borås Arena
Fritids- och folkhälsonämnden har fått en förfrågan från Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) att arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den 24 oktober
2017. Nämnden ansöker i samband med detta om ett kommunalt driftbidrag på
300 000 kr som en garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll mellan
Sverige - Ungern.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges
kvalgrupp ingår Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19
september 2017 till den 4 september 2018. Det finns sju grupper i Europa och
gruppsegraren är med automatik klar för VM 2019. De fyra bästa grupptvåorna gör
upp om ytterligare en plats från Europa
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av
Arenan. Att det också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till
VM är extra glädjande. Fritids- och folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget
tillsammans med Borås TME och Svenska Fotbollsförbundet. Viktiga samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och damfotboll i Borås och Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemanget ska uppfylla
de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.
Kommunstyrelsen ser positivt på erbjudandet att få arrangera en tävlingsmatch i fotboll på Borås Arena. I detta fall en landskamp i damfotboll på högsta nivå är särskilt
glädjande då damfotbollen behöver ett uppsving och uppmärksamhetsfokus i staden.
I ett bredare sammanhang ligger arrangörskap av denna dignitet helt i linje med
Borås Stads strategi att profilera sig som en seriös arrangörsstad. Senast i somras
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genomfördes SM-veckan på ett mycket bra sätt och Borås Stad kunde exponeras
stort i riksmedier.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Fritids- och folkhälsonämnden erhåller ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 på
300 000 kronor som en garanti för att kunna genomföra arrangemanget VM-kvalmatch för
damer mellan Sverige och Ungern den 24 oktober 2017. Kommunstyrelsen utnyttjar här sin
möjlighet att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter. Detta bemyndigande uppgår till sammanlagt 5 000 000 kronor för 2017. Hittills under året har
inga beslut tagits med stöd av bemyndigandet.
§ 427
2016/KS0820 282
Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a
gymnastiksal
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 juni 2017 att Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden
tillstyrker förslaget, att godkänna anslagsframställan avseende ombyggnad av
Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kvarteret Vallmon, 504 33 Borås.
I anslagsframställan är projektet beräknat till 13 400 000 kronor vilket överensstämmer med det belopp om är avsatt i Kommunfullmäktiges investeringsbudget
2017.
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet samt att få en högre
nyttjandegrad på befintlig skola.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Godkänna anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att
Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, avseende
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kvarteret Vallmon, 504 33 Borås.
§ 428
2016/KS0291 611
Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende Malmen
Montessori ./. Borås Stad
Kommunen beslutade den 22 februari 2016 om bidragsbelopp till fristående
grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem för år 2016. Beslutet överklagades
till förvaltningsrätten som i dom den 15 februari 2017(mål nr 1336-16) lämnade
ärendet åter till Kommunen för ny beräkning. Enligt domen ska Kommunen vid den
förnyade beräkningen beakta lönekostnader avseende tjänsten biträdande rektor
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under kostnadsslaget undervisning och lönekostnader avseende tjänsterna
utvecklingspedagog/utvecklingsledare respektive enhetschef för elevhälsan dels
under kostnadsslaget undervisning, dels under kostnadsslaget administration.
Efter att förnyade beräkningsunderlag tagits fram i enlighet med förvaltningsrättens
dom beslutade Kommunen på nytt om bidrag för år 2016 (det överklagade beslutet).
Sammanfattningsvis har Kommunen beräknat bidragen i enlighet med gällande regler
och med beaktande av förvaltningsrättens dom avseende bidrag för året 2016.
Kommunen har därmed inte någon skyldighet att utge ytterligare bidrag. Med denna
bakgrund ska Malmens talan avslås. Detta gäller oavsett om förvaltningsrätten prövar
Malmens överklagande som ett förvaltningsbesvär eller som en laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson:
I efterhand godkänna inskickat yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping avseende
överklagat beslut angående omräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass
2016.
§ 429
2017/KS0600 299
Omtag av Orangeriet (Initiativärende)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen
tillskriver Kommunfullmäktige om att avsluta Kulturnämndens uppdrag att vara
ansvarig för Orangeriet samt Kommunstyrelsen ges i uppdraget att skyndsamt
genomföra en upphandling för entreprenörer att inkomma med förslag om utformning av driften samt att driva Orangeriet, se bilaga.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till
Stadsledningskansliet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att ärendet skall avgöras idag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet ska remitteras till Stadsledningskansliet och dels om ärendet skall avgöras idag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet skall
remitteras till Stadsledningskansliet röstar ja, den det ej vill röster nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.”
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Vid omröstningen röstas av Mohamed Farah (S), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (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 Ulf
Olsson (S):
Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.
Reservation
Mot besluter reserverar Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.
§ 430
2016/KS0490 141
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med
näringsidkare
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-10
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda
näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer
som påtagligt berör enskilda näringsidkare.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärens synpunkter. Det är fullt rimligt att enskilda
näringsidkare och fastighetsägare i ett tidigt skede informeras om det är en planerad
reparations- och/eller investeringsåtgärd i närområdets infrastruktur som kan
påverka kundflöden, parkering, transporter, in-och urlastning av varor med mera.
Ansvaret åligger främst den som har beställt åtgärden men även entreprenörer som
ska utföra arbetet har ett ansvar att löpande informera näraliggande verksamheter
och fastigheter om vad, hur och när olika skeden i arbetet kan påverka närområdet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en rutin för att
kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra
liknande situationer som påtagligt berör verksamheterna. Rutinen ska löpande utvärderas och
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dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den.
Motionen är därmed besvarad.
§ 431
2017/KS0422 214
Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors, Solrosen 1
Rubricerad förfrågan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har sänt denna till Kommunstyrelsen för yttrande.
Ansökan gäller en planändring för att möjliggöra ca 100 nya bostäder samt lokaler på
Druvefors. Området ligger utmed ett stråk som allt mer integreras med Borås
stadskärna. I förslaget till ny översiktsplan pekas stråket ut som ett s.k. urbant stråk,
dit nya bostäder, service m.m. föreslås koncentreras. Ett bostadstillskott enligt
förslaget kan stärka förutsättningarna för mer gång-, cykel och kollektivtrafik vilket
bidrar till en attraktiv och hållbar stadsutveckling i enlighet med Vision för Borås
2025.
Det är positivt att sökanden har ambition att möjliggöra verksamhetslokaler i
byggnaden.
Kommunstyrelsen vill påpeka att lokaliseringsutredning av Götalandsbanan pågår.
Då området ligger inom en av Trafikverket utpekad korridor för Götalandsbanan kan
en konflikt med framtida järnväg inte uteslutas. Detaljplanen kan inte antas innan det
är säkerställt att inga konflikter uppstår med 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 p.g.a. riksintresset.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva detaljplaneändring.
§ 432
2017/KS0411 400
Svar på remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018-2020
Länsstyrelsen har skickat ut en remiss över en regional handlingsplan för klimatanpassningar i Västra Götalands län 2018-2020.
Handlingsplanen utgör en central del i Länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet
på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.
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Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till
tjänstemän och politiker i länets kommuner. Den innehåller åtgärder i två olika kategorier:



Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom
uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett
förändrat klimat.
Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets
kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna.

Länsstyrelsen arbetar med i huvudsak fyra typer av insatser:





Riktlinjer
Kunskaps- och planeringsunderlag
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Ärendehandläggning

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå delas in i fyra kategorier:





Organisation
Mark- och vattenanvändning
Tillsyn
Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Handlingsplanen beskriver också en övergripande inriktning som sätter ramarna för
Länsstyrelsens arbete med samordning av arbetet på regional nivå med anpassning
till ett förändrat klimat. För kommunerna är syftet med den övergripande inriktningen att kommunicera Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå i länet.
Till handlingsplanen finns också en kommunikationsplan och en uppföljningsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Tillstyrka förslaget om regional handlingsplan för klimatanpassning.
§ 433
2015/KS0155 432
Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala,
Bredared och Dalsjöfors
Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya
vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområdet bifogas.
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Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje med EU:s
ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-10-20 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Med motivering att LRF skulle få möjlighet att yttra sig. LRF har nu
yttrat sig och mindre revideringar är gjorda därefter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
vattenskyddsområde fastställs.
§ 434
2017/KS0499 501
Yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2018-2029
Sjuhärads kommunalförbund har översänt rubricerat förslag till yttrande.
I planförslaget redovisas förslag till investeringar, främst för regionala vägar
och kollektivtrafikanläggningar.
Planens miljöeffekter har utretts och finns redovisade i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det övergripande syftet med MKB:n är att integrera
miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling kan främjas.
Ett förslag till yttrande har utarbetats. Borås Stads yttrande på förslaget innebär en
beskrivning av brister och behov för att trygga den långsiktiga utvecklingen av
transportinfrastrukturen inom kommunen och den växande staden
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet utgår från det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet.
Transportsystemet ska vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett funktionsmål och hänsynsmål formulerats.
Borås Stad och Sverigeförhandlingen, har genom ett handslag, fastställt att i Borås
kommun ska 12 500 bostäder byggas fram till år 2035 och att Borås Stad ska medfinansiera 120 miljoner kronor samt förskottera 108 miljoner kronor för utbyggnad av
ny stambana.
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För att uppnå full effekt av överenskommelsen mellan Borås Stad och Sverigeförhandlingen krävs att befintlig och tillkommande infrastruktur möter upp den ökande
efterfrågan på snabba gods- och persontransporter gällande både väg och järnväg.
Borås Stad förutsätter att delen Mölnlycke-Bollebygd som redan ligger med i
nationell plan fortsatt prioriteras och fullföljs med nödvändiga medel så att tillgängligheten till Landvetter flygplats ökar.
Kollektivtrafikens roll tillsammans med bra gång- och cykelvägar är viktig för människors resande till arbete och studier. Att öka kollektivtrafikens andel inom persontransportarbetet är viktigt. För detta krävs en bra transportinfrastruktur som erbjuder
snabba och säkra transporter.
I yttrandet beskriver Borås Stad de viktigaste behoven av infrastrukturåtgärder för
att uppnå de grundläggande målsättningarna inom regional plan för att människors
resande och näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande i kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 435
2015/KS0219 214
Granskningsyttrande över detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1,
Backadalen
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(granskning).
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola i stadsdelen
Bergsäter. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan skolverksamhet eller vårdboende.
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen. Planområdets storlek är
omkring 17 700 m2, varav 10 900 m2 planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås
Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Ingen erinran.
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§ 436
2014/KS0554 214
Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan för yttrande
(granskning).
Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan möjliggöra en
byggnation av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3.
Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen, utmed Hultalidgatan
och Hultabackegatan. Planområdets storlek är 750 m2. Marken i området är i privat
ägo.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
§ 437
2017/KS0401 214
Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Trandared,
Järnhättan 5
En ansökan om planbesked har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sökanden vill bygga flerbostadshus på Järnhättan 5 i Trandared. Idag är tomten
bebyggd av en uttjänt bensinstation.
Planansökan stämmer överens med förslag till ny Översiktsplanen som säger att vi
ska bygga en hållbar tätbebyggd stad i stadsmiljön. Det är bra kollektivtrafik till och
från Trandared.
Det är viktigt att se till att fasad mot Trandaredsgatan blir en del av ett urbant stråk i
enlighet med förslag till ny Översiktsplan. Det skulle generera ett tryggt gaturum,
med säkra cykelövergångar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 september 2017

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-04, § 419
Kc 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
För Liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

Kc 2

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då
skildes Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler
som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma
lagparagraf står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13
fasta valkretsmandat.
I 4 kap 13 § vallagen anges, att indelningen i valkretsar skall beslutas i
fullmäktige senast den 31 oktober årets före det valår då den nya indelningen
skall gälla för första gången. För att gälla skall beslutet vara fastställt av
Länsstyrelsen.
I 4 kap 14 § vallagen anges, att mandaten i Kommunfullmäktige i en kommun
som är indelat i valkretsar består av fasta valkretsmandat och
utjämningsmandat.
Frågan togs upp på Valnämndens sammanträde under beredningsprocessen.
Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Borås stad fortsätter vara
tre valkretsar, se bilaga.
Ärendet kom upp till Kommunstyrelsen vilket senare blev remitterad till
nuvarande politiska partier i Kommunfullmäktige, se
remissammanställningsbilaga.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till
Kommunfullmäktige inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en
bättre proportionalitet kommer att uppnås mellan valresultat och
mandatfördelning, varför det saknas skäl att ändra befintlig valkretsindelning.
En förändring av valkretsindelningen till en enda stor valkrets skulle dessutom
avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen och ge partierna ändrade
förutsättningar för sitt nomineringsarbete.

Rent praktiskt tror Valnämnden att med tre valkretsar blir det mycket lättare
samt enklare att hantera röstmottagningen än att ha en valkrets. Rutiner som
Valnämnden brukar följa vid genomförande av valet är baserade på att Borås
stad är indelad i nuvarande indelning (3 valkretsar).
Valsystemet ska vara enkelt att förstå och leda till bästa möjliga
proportionalitet. I den nya vallagen finns utjämningsmandat som eliminerar de
brister i proportionalitet som tidigare fanns i system med flera valkretsar. Det
gör att proportionaliteten oavsett om det är en eller flera valkretsar blir mycket
god. Med en valkrets blir det enklare, både för väljare och partier, att förstå
utfallet i valet och särskilt vad gäller personvalet. Dessutom saknar Borås Stad
sedan stadsdelsnämnderna avskaffades en geografiskt betingad organisation
som är ytterligare ett skäl till att Borås borde ha endast en valkrets.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-04, § 422
PF 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin
(S): att låta elever få vara med och rekrytera nya
rektorer
Beslut om rekrytering av nya rektorer är något som inte ska hanteras av elever.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen
För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

PF 3

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin
(S): att låta elever få vara med och rekrytera nya
rektorer
Ärendet
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-03-16 lämnat ovanstående motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder och kommer med förslag på hur
rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor
till kandidaterna.
Överväganden
Beslut om rekrytering av nya rektorer är något som inte ska hanteras av elever.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motionen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-04, § 429
Initiativärende

2017-09-04

Omtag av Orangeriet
”Stadsparken i Borås har potential att kunna bli en mötesplats för alla.
Stadsparken är idag en vacker grön lunga som drar många boråsare på soliga
dagar. Men för att fler skall hitta vägen dit, måste vi utnyttja ytan bättre. Vi
måste se till att parken utnyttjas ännu mera och vid tider då parken i dag inte är
särskilt välbesökt.” Citat från projektidén 2005-12-02.
Flera olika förvaltningar har under flera års tid försökt att få igång
verksamheten i Orangeriet, men av olika anledningar misslyckats.
Nu är det dags att sätta ner foten. Boråsarna väntar sig att det finns en
verksamhet i Orangeriet som tillfredsställer det behov som saknas i
Stadsparken.
Allianspartierna i Borås föreslår att Kommunfullmäktige avslutar
Kulturnämndens uppdrag att ansvara för Orangeriet samt beslutar att
Kommunstyrelsen får uppdraget att genomföra en upphandling där
entreprenörer bjuds in för att presentera förslag till verksamhet.
Det är rimligt att kommunen sätter ramar för vad som skall erbjudas boråsarna.
Det kan vara t ex öppettider, att den ursprungliga visionen för Orangeriet följs
m m, men i stort vill vi ge en extern aktör/entreprenad möjligheten att själv
utforma verksamheten, i hela huset, för en mer levande och trygg
Stadsparksmiljö.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen tillskriver Kommunfullmäktige om att avsluta
Kulturnämndens uppdrag att vara ansvarig för Orangeriet samt
- Kommunstyrelsen ges i uppdraget att skyndsamt genomföra en upphandling
för entreprenörer att inkomma med förslag om utformning av driften samt att
driva Orangeriet.

För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

