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Tid och plats
Kl 14.00–15.30
Omfattning
§ 322–355
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Lena Palmén (S)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (SD)
Ellie Blickfors (MP)

ordförande
förste vice ordförande

tjg för Tom Andersson (MP)

Ersättare
Lennart Andreasson (V)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Johan Medelius (M)
Anna Christensen (M)
Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Ingela Hallgren (KD)
Pontuz Fritzson (SD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Ingegerd Eriksson
Britt Andersson
Martin Jacobsson
Åke Thor

kommunchef
ekonomichef
tf. marknadsförings- och informationschef
samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
markchef
finanschef
finanssekreterare
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Jonny Ekunger
Lena Frygne
Peter Skoglund
Johannes Adolfsson
Mike Ahlberg
Peter Glans
Jessica Tengeland
Charlotte Beijer
Bertil Ekwall
Göran Björklund
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ekonom
controller
planeringssekreterare
IT-strateg
PC-tekniker
PC-tekniker
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
§ 322
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Lena Palmén (S) med Kerstin
Hermansson (C) som ersättare.
§ 323
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.40–15.20 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 324
2011/KS0797 002
Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare
och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 201
20122 års utgång ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jacobsson
avdelningschef Åke Steinmetz
redovisningschef Ronny Gabrielsson
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ekonom Jonny Ekunger
finanssekreterare Carina Andell
i samtliga fall med kontrasignation av
assistent Catrin Andersson
ekonom Saeid Najafi
ekonom Paul Green
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac
§ 325
2012/KS0261 106
Budget och verksamhetsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den 26 januari 2012 godkänt
kommunförbundets budget och verksamhetsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund.
Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per invånare (per den 1/7
2010). Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och
år. Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01 till samma avgift
som Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel
och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2012 godkänns.
§ 326
2012/KS0099 269
Begäran om åtgärder med anledning av översvämningar vid Marsjön
Hans Sjöberg och Beata Malinowska har begärt att Borås Stad ska vidta åtgärder för
att förebygga återkommande problem med översvämningar kring Marsjöarna.
Det finns inte några bestämmelser som ålägger kommunen ansvar att vidta förebyggande åtgärder beträffande översvämningarna i området.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Hans Sjöberg och Beata Malinowskas begäran om åtgärder för att förebygga
problem med översvämningar kring Marsjöarna avslås på sätt som framgår av
upprättad skrivelse.
§ 327
2012/KS0109 027 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2011. (Redovisningar från Vägvalet,

Folkpartiet liberalerna, Moderata Samlingspartiet, Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna) (2012/KS0109 027)
b)

Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2012 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
(2012/KS0426 016)

c)

Granskning av hur undantag avseende tjänstekoncessioner tillämpas.
(Konkurrensverket har genomfört en granskning av hur undantagen

avseende tjänstekoncessioner i lagen om offentlig upphandling
(LOU) respektive lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUFS) tillämpas av upphandlande myndigheter.
Tjänstekoncessioner definieras i dessa lagar som tjänstkontrakt vilka
innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten
att utnyttja tjänsten.
I dess granskning har Konkurrensverket efterfrågat information från
Borås Stad om några kontrakt tilldelats under åren 2008–2011 vilka
kommunen klassificerar som tjänstekoncessioner, samt uppgift om
planerade tilldelningar av sådana kontrakt.
Efter att yttranden inhämtats från kommunens förvaltningar svarades
Konkurrensverket att något kontrakt avseende tjänstekoncession inte
tilldelats under den ifrågavarande perioden och att kommunen inte
planerar för tilldelning av något sådant kontrakt.
Konkurrensverket har nu avslutat granskningen och utkommit med
rapporten ”Tjänstekoncessioner – När, var, hur?” (Konkurrensverkets rapportserie 2012:4). Rapporten finns på Konkurrensverkets
hemsida (http://kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/
rapport_2012-4.pdf). (2011/KS0530 055)
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§ 328
2012/KS0073 102
Val av representanter till arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås
Stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Tom Andersson (MP), Mohammed Kossir (S), Anita Spjuth (V), Jaana Ben
Maaouia (Vägv), Anne-Marie Ekström (FP), Maj-Britt Eckerström (C), Ulla-Britt
Åsén (SD), Åke Ekvad (KD) och Gunvie Peeker (M) utses till ledamöter i arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad.
Tom Andersson (MP) utses som sammankallande för arbetsgruppen.
§ 329
2012/KS0002 023
Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i
övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 10 maj 2012
(ärendenummer 39, 130–132 och 134/2012), den 11 maj 2012 (ärendenummer 135
och 138–140/2012) och den 14 maj 2012 (ärendenummer 136–137/2012), den 15
maj 2012 (ärendenummer 133, 141 och 143–144/2012), den 16 maj 2012
(ärendenummer 118/2012), den 21 maj 2012 (ärendenummer 145–147/2012), den
22 maj 2012 (ärendenummer 142 och 151–153/2012), den 23 maj 2012 (ärendenummer 149–150 och 154–156/2012), den 24 maj 2012 (ärendenummer 148 och
158/2012), den 25 maj 2012 (ärendenummer 159–160/2012), den 28 maj 2012
(ärendenummer 161/2012), den 29 maj 2012 (ärenden 162-163/2012), den 31 maj
2012 (ärendenummer 165/2012), den 1 juni 2012 (ärendenummer 168–172/2012)
och den 4 juni 2012 (ärendenummer 173/2012).
§ 330
2012/KS0003 023
Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i
andra fall
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 24 maj 2012
(ärendenummer 5/2012).
§ 331
2011/KS0774 008
Grafiska regler för Borås Stad
Vissa verksamheter i Borås Stad har enligt de grafiska reglerna möjligheter till
profilering genom egna, verksamhetsunika grafiska regler. Det är verksamheter
som på grund av sin målgrupp eller sitt behov av marknadsföring anses behöva en
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egen profil. Sådana verksamhetsunika regler ska granskas av Stadskansliets
informationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen.
Brygghuset har nu skapat grafiska riktlinjer för sin verksamhet. Brygghuset finns inte
med bland de verksamheter som Borås Stads grafiska regler anger ha möjlighet till
egen grafisk profil. Skälet till detta får dock sökas i att Brygghuset inte fanns när
reglerna skrevs. En analog tillämpning av skrivningen i reglerna gör det skäligt att
även Brygghuset bör ha en egen grafisk profil.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att komplettera de grafiska
reglernas uppräkning av verksamheter med egen profil genom att lägga till Brygghuset.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen
grafisk profil.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Godkänna Brygghusets framlagda logotyp och grafiska riktlinjer.
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige
godkänner en egen profil för Brygghuset.
§ 332
2011/KS0863 105
332
Marknadsföringssamarbete i Europa league 2012
Ett förslag till avtal har utarbetats mellan IF Elfsborg och Borås Stad Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
Avtalet avser klubbens spel i Europa League 2012/2013 och gäller från 1 juni 2012
till och med 15 maj 2013.
Europa League avgörs i först ett kval, därefter gruppspel och sedan en utslagsturnering. Den ekonomiska överenskommelsen i detta avtal omfattar kvalspelet, där
lagen möts hemma och borta med följande preliminära speldatum.
Kommunen betalar till klubben 100 000 kronor per kvalomgång som klubben kvalificerar sig för och spelar. Avtalet omfattar därmed upp till 400 000 kronor, om
klubben når playoff.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i
Europa league enligt kontraktsförslag.
§ 333
2012/KS0354 869
Nationell samordning av hemslöjden – översyn av Nämnden för
hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8)
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Kulturnämndens yttrande har inhämtats.
Borås Stad tillstyrker förslaget att Nämnden för hemslöjdsfrågor fortsatt ska ha ett
samlat myndighetsansvar och fortsatt ha ett samlat nationellt ansvar för hemslöjdsområdet med uppgift att fördela statsbidrag till hemslöjdsbefrämjande verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Tillstyrka betänkandet.
§ 334
2012/KS0213 739
Sammanställning av det sociala innehållet, vård- och omsorgsboende Borås Stad 2011
Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig uppföljning av det sociala innehållet på
vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning för 2011.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från nationella undersökningar, bl a
Kommunens kvalitet i korthet och Öppna jämförelser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala innehållet på vård- och
omsorgsboende
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§ 335
2012/KS0294 104
Rapport kring arbetet med barns och ungas inflytande
Kommunfullmäktige antog 2004 handlingsprogrammet Inflytande för barn och
ungdomar, med utgångspunkt i detta påbörjades ett långsiktigt arbete med ungas
inflytande.
Arbetet med ungas inflytande har utvecklats tillsammans med unga och beslutsfattare
och samlats i Boråspaletten- vår modell för ungas inflytande. Genom åren har en rad
aktiviteter genomförts i syfte att utveckla arbetet. Ungdomsrådet fått en tydligare roll,
en stödjande struktur med nätverk kring ungas inflytande har börjat byggas, mötesformer mellan unga och vuxna har utvecklats och en större samsyn kring arbetet har
uppnåtts. Borås Stad fick 2010 utmärkelsen ”Årets ungdomskommun 2010” av Ungdomsstyrelsen för sitt framgångsrika arbete med ungas inflytande.
2011 gick Borås Stad in i en ny organisation. Uppdraget att arbeta med barns och
ungas inflytande flyttades därmed till Stadskansliet, Kvalitet och utveckling. I det
strategiska arbetet med Boråspaletten såg man ett behov av att arbeta sektorsövergripande med frågorna och placeringen gav stöd i detta uppdrag. Omorganisationen
har även medfört ett större operativt ansvar för förvaltningarna när det gäller barns
och ungas inflytande.
En projektledare för barn och ungas inflytande anställdes 2011 för att kartlägga
arbetet i Borås Stad. Kartläggningen syftade till att identifiera områden som behöver
utvecklas och vad som fortsättningsvis bör prioriteras.
Kartläggningen har genomförts genom personliga besök, enkäter och insamlande av
goda exempel. Besök har gjorts på ledningsnivå, ett antal förskolor och skolor har
besökts i syfte att träffa personalgrupper. I uppdraget har ingått att följa ungdomsstrategens och ungdomsrådets arbete.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Stadskansliet får i uppdrag att tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen
arbeta med vidareutveckling av den stödjande strukturen för implementering av
ungdomsfrågorna.
Stadskansliet får i uppdrag att i samarbete med Borås Stads Ungdomsråd och berörda
förvaltningar utveckla former för inflytande med utgångspunkt i föreslagna åtgärder.
En inspirationsbank kring arbetet med barn och ungas inflytande bildas.
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§ 336
2012/KS0413 047 m.fl.
336
Spetsutbildning 2013/2014
Skolverket har skickat skrivelse med information om möjligheten att ansöka om att
få bedriva försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan med start hösten
2013.
Skrivelsen har sänts till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna, 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.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette Carlsons yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Ellie Blickfors (MP), Per Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S) och Ulf Olsson (S) samt
nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi (SD), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):

Ärendet läggs till handlingarna.
§ 337
2008/KS0561 731
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Skrivelse med synpunkter på handikappomsorgen i Borås

(Ärendet överlämnat till Sociala omsorgsnämnden för handläggning.
Ärendet är sekretessbelagt)(2008/KS0561 731)
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§ 338
2012/KS0454 269
Markbyte rörande fastigheterna Hevea 5 & 6 och Torpa-Sjöbo 2:2 på
Nordskogen, Sjöbo
Med anledning av den nya Förbifart Sjöbo behöver kommunen förvärva mark från
fastigheten Hevea 5 (Stena Metall AB) och utföra vissa anpassningar av fastigheten
till den nya gränsen. Området som förvärvas skall användas som vägområde (genomfart) för den nya leden.
Fastighetsägaren har meddelat att man är villig att byta mark och har erbjudits
motsvarande storlek, i kvadratmetrar, i den sydvästra delen av Hevea 5.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats vilken ger kommunen
rätt att tillträda marken den 31 december 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna markbyte enligt upprättad överenskommelse med Stena Metall AB.
§ 339
2012/KS0418 261
Arrendeavtal för Gäddereds Motorbana (del av Skrapered 1:90)
Borås Motorallians vill utöka arrendeområdet vid Gäddereds Motorbana (del av
Skrapered 1:90) till att även omfatta 16 ha som endast får användas för Trialkörning.
Ett nytt arrendeavtal har därför upprättats. Avtalet innebär bl.a. att arrendeavgiften
höjs från 75 000 kronor till 98 000 kronor per år. Detta motiveras dels av den utökade arrendeytan dels av de kostnader kommunen får för korrigering av vissa
åtgärder som arrendatorn utfört. I samband med att arrendeavtalet skrivs om har
också bygglovavdelningen gjort en genomgång av de tillstånd för byggnader och
dylikt som finns inom arrendeområdet. Resultatet av denna genomgång avses att
behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden den 14 juni 2012. Arrendetiden börjar gälla
från den 20 juni 2012 och betalning sker halvårsvis i förskott.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunen godkänner det nya arrendeavtalet med Borås Motorallians för ett 41 ha
stort område kring Gäddereds Motorbana (del av Skrapered 1:90) med en arrendeavgift på 98 000 kronor per år.
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§ 340
2012/KS0357 042
Disposition av överskott 2011 för Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden har den 17 april begärt att få disponera det ackumulerade överskott på 1 743 000 kronor i nämndens produktion av vård- och omsorgsboende.
Det finns en vedertagen praxis att ackumulerade överskott endast skall användas till
att finansiera tillfälliga kostnader och inte användas till att höja kostnadsnivån på sikt.
Eftersom nämndens avsikt är att använda detta resursutrymme till kompetensutveckling och utbildning ligger ändamålet inom ramen för denna praxis.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Stadsdelsnämnden Öster får möjlighet att använda sitt överskott från 2011 i verksamheten vård- och omsorgsboende.
§ 341
2010/KS0162 822
Svar på motion av Lennart Andreasson (V), om en badplats i Viskan,
invid Skatehallen
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
2010 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att en enklare badplats anläggs
i Viskan invid Skatehallen. Motionären menar att detta är en lämplig plats att anlägga
en badplats på eftersom ungdomarna då ges möjlighet till naturlig svalka efter sin
framfart i ramperna.
Kommunstyrelsen menar att det är den verksamhetsansvariga nämnden för kommunens badplatser som är bäst lämpad att avgöra var det skall finnas badplatser i
Borås. Ytterst är det givetvis en budget- och prioriteringsfråga som nämnden har att
väga mot andra angelägna behov. I det här läget ser Fritids- och folkhälsonämnden
inget behov av en badplats och Kommunstyrelsen gör heller ingen annan bedömning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.
§ 342
2012/KS0069 041
Budgetramar för år 2013
Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på
utvecklingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs. konsumtionsutrymmet beror
på hur mycket sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar
ökar skattebasen och därmed en real tillväxt av skatteunderlaget.
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Prognosen de kommande åren är en gradvis ökning av BNP-tillväxten med ett
genomsnitt på ca 3,3%. Resursutnyttjandet är fortfarande relativt lågt. Detta gör att
förutsättningarna för fortsatt höga tillväxttal med måttlig inflation är goda och med
en positiv utveckling av arbetsmarknaden. KPIF (KPI med fast boränta) som beskriver den underliggande inflationen och är det mest relevanta talet för kommuner
beräknas ligga under 2,0% under perioden 2013-2015.
För 2012 ökar skatteunderlaget med 3,7 % under en oförändrad sysselsättning vilket
innebär att det inte finns något större utrymme till verksamhetsutökningar. Skatteunderlagsutvecklingen förväntas bli relativt hög under perioden 2013-2015; i
genomsnitt 3,9%. Även i reala termer växer skatteunderlaget som en effekt av
sysselsättningsökningen. För Borås del inkluderat även de generella statsbidragen och
fastighetsskatten beräknas den genomsnittliga ökningstakten bli 3,3 % under 20132015. Nivån är lägre än skatteunderlaget p.g.a. att de generella statsbidragen och
fastighetsavgiften är nominellt oförändrade över planperioden.
Resultatet för 2013 är budgeterat till 116 miljoner kronor. Denna resultatnivå utgår
från den av Fullmäktige antagna Budget 2012 med avdrag för tillfälliga
kommunbidrag 2012 plus förändringar av Kommunbidragen hittills under året som
skall kvarstå 2013. Utifrån denna kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:
-Löner; 3,0%
-Övriga kostnader; 1,5%
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Budgetramar för år 2013 fastställs enligt upprättat förslag, se bilaga.
§ 343
2012/KS0331 045
Ökad kreditlimit för Viskaforshem AB
Viskaforshem AB har hemställt om en höjning av kreditlimiten med 20 miljoner
kronor till en total limit på 341 miljoner kronor. Detta innebär en ökning i förhållande till vad som godkändes i budgeten 2012. I samband med budgeten 2012
höjdes inte limiten, då bolaget avsåg invänta verkligt behov under året.
Den höjda limiten behövs för de befintliga projekt som bolaget nu genomför. Det
handlar bl.a. om renovering av området Herrgården och Källebergsgatan 22–24 samt
ombyggnad av Fritidshem Rydboholm till lägenheter.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Kreditlimiten för Viskaforshem AB ökas med 20 000 000 kronor till 341 000 000
kronor.
§ 344
2012/KS0370 761
Borås Stads remissyttrande över Ds 2012:11 Kontrollköp –ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Fritids- och
folkhälsonämnden.
Promemorian innehåller förslag om införande av nya bestämmelser om kontrollköp vid tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak samt försäljning av receptfria
läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek. Däremot har arbetsgruppen inte
funnit tillräckligt starka skäl för kontrollköp som tillsynsmetod vid servering av
alkoholdrycker.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Borås Stad översänder remissyttrandet till Socialdepartementet.
§ 345
2009/KS0474 293
Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende på Kelvingatan,
Hässleholmen
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2011 att ge Lokalförsörjningsnämnden
projekteringsuppdrag för nybyggnation av särskilt boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Byggnaden uppförs i ett plan med tio lägenheter, personalutrymmen och gemensamhetsutrymme. Lägenheterna utformas enligt Boverkets
normer. Gruppbostaden kommer att nyttjas av personer över 65 år med psykisk
funktionsnedsättning och av personer med ett utökat somatiskt omvårdnadsbehov
speciellt utformat utifrån målgruppens behov. Idag ingår gruppen i Badhusgatans
gruppboende där lägenheterna är små och tillgängligheten bristfällig. Antalet boende
är för många och bör delas i två enheter, varav en enhet kommer att inrymmas i den
nya byggnaden vid Kelvingatan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 30 april 2012 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan. Den nya byggnaden vid Kelvingatan får en area på 841
m². Investeringsutgiften beräknas till 15 500 000 kronor. Investeringen föreslås
avskrivas på 20 respektive 33 år. Hyreskostnaden år 1 blir 1 201 000 kronor.
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Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år
2012.
Sociala omsorgsnämnden har den 11 juni 2012 tillstyrkt framställan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 15 500 000 kronor för
nybyggnation av LSS-boende vid Kelvingatan i enlighet med nämndens förslag den
30 april 2012.
§ 346
2011/KS0660 809
Svar på motion av Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin
(S) och Anna Grahn (Vägv) att införa mobila gatukonstväggar i Borås
Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S) och Anna Grahn (Vägv) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad skall etablera ett koncept med ”mobila gatukonstväggar”.
Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder samt Ungdomsrådet och
Brottsförebyggande rådet. Av remissinstanserna tillstyrker 5 st motionen medan 3
instanser föreslår att motionen avslås. Sammanställning av inkomna remissvar
redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsen är i grunden positiv till att olika konstformer får ta sina egna
uttryck. Det stärker den konstnärliga friheten. Gatukonst eller graffiti är en konstform som är fri till sitt uttryck och form och kanske därför lett till stora konflikter i
samhället där den inte varit önskad i stadsrummet. Kommunstyrelsen är väl medveten om problemet med ”klotter” och de stora saneringskostnader detta medför. I
det avseendet är Tekniska nämndens farhågor värda att ta på allvar.
Kommunstyrelsen är ända beredd att se positivt på initiativet och om Kulturnämnden prioriterar att ta fram ett koncept med mobila gatukonstväggar
Kommer detta att följas med stort intresse. Rimligtvis bör detta ske under en prövotid för att därefter utvärdera effekterna.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palmens förslag och
dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palmens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat bifalla Annette Carlsons yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Ellie Blickfors (MP), Per Carlsson (S), Ida Legnemark
(V), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S) och Ulf Olsson (S) samt
nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi (SD), Morgan
Hjalmarsson (FP), 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 förklaras besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
Vidare reserverar sig Krister Maconi (SD) till förmån för Annette Carlsons yrkande.
§ 347
2012/KS0044 045
Delegationsbeslut; likviditetsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 maj 2012,
(ärendenummer 5/2012) och den 8 juni 2012 (ärendenummer 6/2012).
§ 348
2012/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-03-31. (2012/KS0008 049)

b)

Lokalresursplan 2013-2016. (Fritids- och folkhälsonämnden har i sitt
förslag till lokalresursplan 2013-2016 bl a meddelat Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen att man vill frånträda sig
Kårhuset, Rotundan och Sundholmen. Beredning om detta pågår och
beslut förväntas att tas i samband med Budget 2013)
(2012/KS0391 282)
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Kallelse till bolagsstämma. (Rångedalahallen AB har inkommit med

kallelse till ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2012)
(2012/KS0407 106)
d)

Fritidsverksamhet i gruppboende. (Ärendet är översänt till Sociala
omsorgsnämnden för handläggning) (2012/KS0420 730)

e)

Barnpassning – delvis bekostad av kommunen. (Skrivelsen är
besvarad av kommunalråd Lena Palmén (S) (2012/KS0419 718)

§ 349
2012/KS0066 216
Delegationsbeslut; yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning utanför detaljplanelagt område
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 23 maj 2012
(ärendenummer 6/2012)
§ 350
2012/KS0239 430 m.fl.
Samhällsplanering, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Beslut om statligt bidrag till Lokala naturvårdsprojekt (LONA), 2012.
(Den 26 mars 2012 ansökte Kommunstyrelsen om ca 1,2 mnkr i

statsbidrag för fyra lokala naturvårdsprojekt. Den 1 juni beslutade
Länsstyrelsen att bevilja sammanlagt 855 tkr till tre boråsprojekt.
Dessa är tryckning av Borås Friluftsguide 350 tkr, tillgänglighetsanpassning av Kypegårdens utemiljö 200 tkr och Naturreservatet
Storsjön 305 tkr. Ansökan om våtmark vid Benmjölsfabriken
beviljades inte statsbidrag) (2012/KS0239 430)
b)

Behov av trafiksäkerhetsåtgärder vid Dalhem i Dalsjöfors.

(Överlämnas till Tekniska nämnden för handläggning)
(2012/KS0435 512)
§ 351
2005/KS0673 422
Insatser för att sanera förorenade sediment i Viskan
Länsstyrelsen förhörde sig redan i september 2005 om Borås Stads inställning till att
åta sig huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet med att få Viskans sediment
sanerade.
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Därefter har Borås Stad hållit i både ett slutförande av huvudstudie av sediment i
Viskan nedströms Borås (Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna), samt
en följande Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan.
Fördelarna som kan ses med att vara huvudman är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

en förhandlingsfördel – en ansvarsutredning är påbörjad av Länsstyrelse/Naturvårdsverk
möjlighet att påverka styrning och Borås-anpassa projektets inriktning
bra med kostnadskontroll oavsett omfattning av insatta medel
stärker varumärket Borås och ger goodwill för hållbart samhälle och
kan stärka invånarnas stolthet
kan kompetenshöja staden – politiker och tjänstemän lyfts av stort
projekt inklusive miljökompetens
lokalt näringsliv gynnas av aktiviteten– oavsett vilka som får del av
anbudsupphandlingar.

Det råder fortfarande osäkerheter kring vissa aspekter som är av intresse för Borås
Stad att fortsätta följa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Borås Stad vill vara huvudman för insatser kring att sanera förorenade sediment i
Viskan under förutsättning att rimliga premisser gäller för insatsen. Berörda myndigheter informeras som beslutet.

§ 352
2011/KS0395 055
Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan
Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört en riskvärdering för
olika alternativ att rena Viskan. I riskvärderingen har för- och nackdelar med olika
åtgärdsalternativ vägts mot varandra. Riskvärderingen visar att ett åtgärdsalternativ 4a
som innebär muddring av samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrins verksamhet med deponering i norra Djupasjön är den bästa åtgärden.
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I tabellen nedan redovisas en kort beskrivning och omfattning för de olika
åtgärdsalternativen.

Beskriv
Beskrivning

Omfatt
Omfattning

NollNollalterna
alternativet
Ingen
åtgärd
genomförs

-

Åtgärdsalternativ
1
Efterbehandling
av sedimentområden med
pågående
spridning av
dioxiner och
andra föroreningar från
textilindustrin
Muddring av
Rydboholmsdammarna samt
ett område strax
uppströms dessa

Åtgärdsalter
Åtgärdsalternativ
nativ
2
Efterbehandling
av områden med
risk för erosion
och ökad
spridning vid
hög vattenföring

Åtgärdsalter
Åtgärdsalternativ
3
Efterbehandling av
samtliga områden
där förorenade
sediment medför
risker för miljön

Åtgärdsalter
Åtgärdsalternativ
4
Efterbehandling
av samtliga
områden med
föroreningar
kopplade till
textilindustrins
verksamhet

Åtgärdsalter
Åtgärdsalternativ
4a
Efterbehandling
som i 4 men
med deponering
i norra
Djupasjön

Muddring av
Rydboholmsdammarna, ett
område strax
uppströms dessa,
inloppet till
Guttasjön samt
de södra delarna
av Djupasjön

Muddring av
samtliga
delområden utom
norra delarna av
Djupasjön och de
norra delarna av
Guttasjön

Muddring av
samtliga
delområden

Muddring av
samtliga
delområden men
med deponering
i Djupasjön

Riskvärderingen har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fritids- och
folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö,
Viskans Vattenråd, Marks kommun och Varbergs kommun.
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt alternativ. Åtgärdsalternativ
4a utsågs vid riskvärderingsprocessen som Borås huvudalternativ med åtgärdsalternativ 3 som reservalternativ, men Borås Stad önskar så långtgående sanering som
möjligt och helst alternativ 4 eller 4a.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt alternativ. Borås Stad önskar
så långtgående sanering som möjligt som även är långsiktigt hållbar och sker med en
teknik som inte medför framtida risker. Berörda myndigheter informeras om beslutet. Riskvärderingen läggs därefter till handlingarna.
§ 353
2012/KS0705 532
Finansiering av järnvägsutredning för Götalandsbanan Borås –
Bollebygd
Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens vice ordförande har den 5
juni 2012 skrivit till Trafikverket.
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Borås Stad begär att Trafikverket omgående startar en järnvägsutredning BollebygdBorås. Utredningen bör omfatta en sträcka från Kråktorp i Bollebygd och avslutas i
en punkt öster om Borås där de alternativa sträckningarna genom staden kan mötas.
Borås Stad begär skriftligt svar från Trafikverket och att dess regionchef tar initiativ
till och genomför ett möte med kommunledningen i Borås innan Trafikverket skickar
sitt skriftliga svar.
Borås Stad har under de senaste 1,5 året försökt komma fram i planeringen genom
att erbjuda en finansiering av arbetet. Diskussioner har förts med Trafikverket och
positiva besked har erhållits om start av järnvägsutredning fram till Borås, om Borås
Stad betalar hela utredningskostnaden. Diskussionen har sedan omfattat tidplaner,
genomförande och finansiering i form av avtalsförslag. Sedan några månader har
dock Trafikverket avbrutit diskussionen trots kommunens finansieringserbjudande .
Blockeringen är varken rimlig eller acceptabel. Vi kräver att en järnvägsutredning
omgående startas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Vidtagen åtgärd godkänns.
§ 354
2012/KS0453 269
Samrådsyttrande enligt miljöbalken 6 kap 4 § för en planerad 130 kV
kabel mellan Kyllared – Trandared – Kråkered
Borås Elnät AB (Borås Elnät) planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning som
jordkabel mellan Kyllared – Trandared – Kråkered. Syftet med den nya ledningen är
att förstärka elnätet i Borås Stad för att trygga elförsörjningen till staden.
Inför ansökan om tillstånd för ledningen, genomförs nu samråd enligt miljöbalken 6
kap 4 §. Samråd och tillståndsansökan handläggs av COWI AB på uppdrag av Borås
Elnät.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen anser att alternativ 1 är att föredra ur översiktsplanesynpunkt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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§ 355
2012/KS0465 269
Samrådsyttrande enligt miljöbalken 6 kap 4 § för en planerad 130 kV
kabel mellan Sjöbo – Kyllared
Borås Elnät AB (Borås Elnät) planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning som
jordkabel mellan Sjöbo-Kyllared. Syftet med den nya ledningen är att förstärka elnätet i Borås Stad för att trygga elförsörjningen till staden.
Inför ansökan om tillstånd för ledningen, genomförs nu samråd enligt miljöbalken
6 kap 4 §. Samråd och tillståndsansökan handläggs av COWI AB på uppdrag av
Borås Elnät.
Inledningsvis undersöktes två alternativa kabelsträckningar mellan de två
planerade transformatorstationerna. Alternativ 1 bedöms i nuläget som
huvudalternativet.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen anser att alternativ 1 är att föredra ur översiktsplanesynpunkt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar Kommunstyrelsens
ledamöter, ersättare, tjänstemän och åhörare en skön och trevlig sommar!
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar
ordföranden en skön och avkopplande sommar.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Ulf Olsson (S)

Lena Palmén (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 juni 2012

Göran Björklund
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-18, § 336
KU 4 a
Tilläggsförslag
Spetsutbildning 2013/2014
Skolverket har skickat skrivelse med information om möjligheten att ansöka
om att få bedriva försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan med
start hösten 2013.
Skrivelsen har sänts till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning och med
rekommendation att delta.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Ärendet läggs till handlingarna.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-18, § 342
2012-06-19

Budget 2013 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN modellen
Summa
Finansiering
Summa

K-bidrag 2012

Korr 2012

10 000
4 150
63 500
103 900
300
4 850
0
26 700
128 950
39 000
0
32 300

-4 200
-1 000

-100
-150

-150

Uppräkning

Effektivisering
1,0%

500
100

-50

Ram 2013
10 500
4 200
0
60 100
103 400
300
4 900

1 400
1 550
0
100

-600
-1 050

0
550

0
-250

2 700
600
0
850

-1 300
-400
0
-300

0
26 900
0
130 200
39 200
0
32 700

-1 350
-550
-150
-1 250
-4 600
-2 050
-6 050

138 350
57 200
17 300
126 900
453 200
208 400
611 900

-50

121 900
56 800
17 100
125 650
457 900
210 150
604 350

13 110
-50
-100
-300
-7 200
-1 400

4 690
1 000
450
2 800
-100
4 500
15 000

53 050
822 250

-950
2 000

1 300
0

-500

52 900
849 200

24 850
1 027 400

-100
4 400

700
0

-250

25 200
1 051 700

32 100
893 700
2 743 350
4 860 850
-236 414
4 624 436

-100
4 200
10 600
7 910

900
0
96 100
135 690

-300

32 600
930 700
2 831 600
4 967 950
-244 189
4 723 760

-18 400
-39 446

Ökning nämnder mot K-bidrag 2012 inkl centralt avsatt

3,4%

Ökning nämnder mot K-bidrag 2012

2,0%

EKONOMISTYRNING

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-18, § 346
E7
Alternativt förslag
Svar på motion av Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V),
Sofia Bohlin (S) och Anna Grahn (Väg) att införa mobila
gatukonstväggar i Borås
De Rödgröna ställer sig positiva till ett eventuellt framtida initiativ
från Kulturnämnden att införa gatukonstväggar. Dock poängterar de i
sitt förslag till beslut att de farhågor Tekniska nämnden lyfter fram i
sitt remissvar bör tas på allvar.
Vi allianspartier anser att de negativa påföljderna som både Tekniska
nämnden, Stadelsnämnd Öster och Brottsförebyggande rådet redovisar väger tyngre än de positiva effekterna.
Illegal graffiti i form av klotter och skadegörelse är idag ett stort
problem då det bl.a. leder till höga saneringskostnader för staden.
Dessutom är det en värdemätare på hur ett område mår. Klotter och
skadegörelse är det som snabbast kan förslumma staden och skapa en
otrygghet. Vill vi ha en trivsam och trygg stad bör nolltolerans gälla.
Det finns ingen forskning som stödjer antagandet att klotter och
skadegörelse skulle minska om man införde legala klotterplank.
Polisen anser istället att det finns en risk att de illegala aktiviteterna
ökar. Klotter kan även vara en inkörsport till grövre brottslighet
samtidigt och det är ett sätt att uttrycka missnöje på. Det finns
dessutom en svårighet i att avgöra vart gränsdragningen går mellan
legal graffiti och illegal graffiti.
I motionen föreslås det att kommuninvånarna kan tillåtas att plocka
hem väggarna och tavlorna utan kostnad. Motionärerna anser även att
människor skall tillåtas ”äga rum” i offentligheten. För oss allianspartier är det viktigt att det som sker i det offentliga stadsrummet
förankras i en demokratisk process. Vad blir konsekvenserna om
enskilda medborgare uppmuntras att ta egna initiativ kring det som
ägs av det offentliga?

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

