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Tid och plats
Kl 14.00–16.30
Omfattning
§ 44–56
Närvarande
Ulf Olsson (S)
Annette Carlson (M)
Tom Andersson (MP)
Ida Legnemark (V)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Krister Maconi (-)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
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andre vice ordförande

tjg för Lena Palmén (S)
tjg för Per Carlsson (S)

Ersättare
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Ingegerd Nyborg (M)
Ismail Bublic (M)
Urban Svenkvist (M)
Ingela Hallgren (KD)
Övriga
Svante Stomberg
Christer Johansson
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
Roger Cardell
Åke Thor
Ingegerd Eriksson
Christina Anemo
Evelina Pirs
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controller
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blocksekreterare
vik 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.
§ 44
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Tom
Andersson (MP) som ersättare.
§ 45
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.30–16.20 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 46
2013/KS0559 003
Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2008 stadgar för Borås Idrottshistoriska
Sällskap. Sällskapets styrelse har nu skrivit till Kommunfullmäktige och föreslagit att
fullmäktige godkänner ändringar i sällskapets stadgar gällande § 7- 8. Syftet med de
föreslagna ändringarna är att uppnå ökad kontinuitet i styrelsens arbete. Styrelsen har
också kompletterat sin framställning gällande den organisatoriska tillhörigheten
för sällskapets kassörsfunktion.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
De föreslagna ändringarna av stadgarna för Borås Idrottshistoriska Sällskap godkänns.
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§ 47
2013/KS0650 106 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige.
(2013/KS0650 106)

b)

De Nordiska Ungdomsdagarna. (2013/KS0276 106)

c)

Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i Sverige.
(2013/KS0780 000)

d)

Inbjudan till Lupp 2014. (2013/KS0687 106)

e)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den
4 december 2013. (2013/KS0025 103)

f)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 27
november 2013. (2013/KS0026 103)

g)

Intresseanmälan för kunskapsutveckling och stöd kring urban
utveckling. (2011/KS0743 106)

h)

Medborgarförslag angående upphandling av burägg.
(2013/KS0810 050)

§ 48
2012/KS0787 050
Aktiv ekologisk upphandling
Tekniska nämnden har i skrivelse till Kommunstyrelsen framfört förslag på hur
kommunen skulle kunna öka andelen ekologiska livsmedelsinköp. Stadsdelsnämnden
Väster har fått i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att öka andelen ekologiska
livsmedel samt redogöra för hur en eventuell kostpolicy kan underlätta detta arbete. I
svaret redovisar nämnden att man aktivt arbetar med flera olika metoder för att öka
andelen ekologiska livsmedel. Mätning som gjordes i april 2013 visade att andelen
uppgår till 17%. (15% för alla stadsdelar). En uppskattning är att möjlighet finns att
nå en andel på högst 20% ekologiska varor inom nuvarande budgetram.
Vid Kommunfullmäktiges möte 2013-11-20/21 beslutades att Stadsdelsnämnden
Väster får uppdraget att ansvara för de övergripande kostfrågorna för alla nämnder.
I detta uppdrag ingår att nämnden ansvarar för de styrdokument som behövs för
kommunens kostfrågor.
Av Budget 2014 framgår att Tekniska nämndens upphandlingsavdelning har ”en
ledande roll bl a vad gäller att flytta fram positionerna när det gäller att öka andelen
ekologisk mat”.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Att nämnderna i tätt samarbete inom sina respektive ansvarsområden arbetar vidare
utifrån de angivna ramarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Nämnderna uppdras att arbeta aktivare med livsmedelsupphandling, i syfte att uppnå
målet om 25 procent ekologiska livsmedel, samtidigt som nämnderna ökar andelen
närproducerade livsmedel i enlighet med de intentioner som föreslås gälla i
livsmedelspolicyn, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons 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 Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister
Maconi (-), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson
(M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Att nämnderna i tätt samarbete inom sina respektive ansvarsområden arbetar vidare
utifrån de angivna ramarna.
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.
§ 49
2013/KS0795 048 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna
a)

Stadsdelsnämnden Väster, begäran av utökat kommunbidrag 2014
avseende två trygghetsplatser vid Fagersro. (2013/KS0795 048)
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Rädda Barnen, handlingsplan för ensamkommande barn.
(2014/KS0091 133)

§ 50
2014/KS0044 045 m.fl.
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 och 20 januari
2014 (ärendenummer 1-2/2014).
§ 51
2013/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 oktober-31
december 2013 (ärendenummer 41-53/2013).
§ 52
2013/KS0077 041
Nämndbudget 2014
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget i februari ett
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november. För kommundelsnämnderna var det också en
konkret anpassning till de ramar som resursfördelningsmodellen givit utifrån befolkningsstatistiken.
Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt
byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma de preliminära utfallet
från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar”
med sig in i det nya året.
I nämndbudgeten prövas nämndernas behandling av det fr.o.m. 2005 införda
buffertsystemet. Frågan om att få ianspråktaga ackumulerat resultat börjar också sin
prövning för att normalt avslutas i samband med årsredovisningen.
Sedan systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål introducerades så
innebär nämndbudgeten även en avstämning mellan nämndernas mål inför det
kommande året jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda mål.
Alla tecken tyder nu på en fortsatt svag konjunktur under 2014. En försiktig ökning
av skatteunderlaget har dock inlett 2014 och läget spås en något ytterligare förbättring under 2015.
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Mot denna bakgrund är resultatet på nämndnivå under 2013 mycket viktigt. Detta
betyder att de uppräkningar av resurserna 2014 med 3,7 % generellt och med 4,0 %
för SDN-sektorn kan slå igenom.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Nämndernas förslag till budgetar 2014 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av
årsredovisning 2013.
Framställningen från SDN Öster om att få använda ackumulerat resultat för
projektledare för ombyggnad av Bodaskolan avslås
Framställningen från SDN Väster om att få använda ackumulerat resultat för
finansiering av elevdatorer/läromedel avslås då detta inte kan anses som en engångskostnad
Kommunstyrelsen noterar att målvärdena för ett antal av indikatorerna avviker från de
Kommunfullmäktige beslutat om.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra en dialog med berörda nämnder i syfte att
nämndernas och Kommunfullmäktiges målvärden för indikatorerna skall överensstämma.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Krister Maconi (-), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig
(KD).
§ 53
2013/KS0628 050
Inför en distributionscentral - för mer lokalproducerade livsmedel
Tekniska nämnden fick i Budget 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”Utreda
samt eventuellt införa en samdistributionscentral”. Detta uppdrag liksom övriga
uppdrag i budgeten förutsätts kunna genomföras inom tilldelat Kommunbidrag 2014.
Tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse om att fortsatt utredning av
gemensam distributionscentral bör föregås av en förstudie. En konsekvensanalys
behövs av de olika miljö-, samhälls- och ekonomiska effekterna samt de demografiska och geografiska förutsättningarna. Denna förstudie kräver både en extern
konsult, projektägare samt projektansvarig. Kostnaden för denna förstudie beräknas
till 490 000 kronor vilket nämnden begär ett utökat Kommunbidrag för. Tekniska
nämnden förutsätter för övrigt att alla Borås Stads verksamheter och stödfunktioner
är behjälpliga.
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Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska nämnden angriper frågan på rätt sätt och
ställer de frågor som man förväntar sig att en förstudie/utredning skall ge svar på för
att kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag för en ev. distributionscentral.
Kostnaden för att genomföra utredningen är en fråga för Tekniska nämnden.
Det är emellertid av stor vikt att frågan utreds noggrant då inrättande av en
distributionscentral kan innebära stort ekonomiskt engagemang och verksamhetsrisker.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Att Tekniska nämnden i enlighet med uppdraget i budget 2014 skall utreda frågan
om en gemensam samdistributionscentral. Kommunstyrelsen är positiv till
utredningen, men avslår begäran om utökat kommunbidrag på 490 000 kronor under
2014. Kommunstyrelsen är dock beredd pröva frågan om kompensation i Bokslut
2014.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att
Tekniska nämnden i enlighet med uppdraget i budget 2014 skall utreda frågan om en
gemensam samdistributionscentral, och därtill tilldelas ett utökat kommunbidrag för
2014 på 490 000 kronor.
Att medlen tas ur Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons 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 Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Krister Maconi (-), Ida Legnemark ()V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP):
Att Tekniska nämnden i enlighet med uppdraget i budget 2014 skall utreda frågan om en
gemensam samdistributionscentral. Kommunstyrelsen är positiv till utredningen, men avslår
begäran om utökat kommunbidrag på 490 000 kronor under 2014. Kommunstyrelsen är
dock beredd pröva frågan om kompensation i Bokslut 2014.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD), se
bilaga.
§ 54
2011/KS0659 050
Svar på motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och
närproducerat - för ett miljömässigare Borås!
Alexander Andersson (C ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21
september 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås Stad som
bl.a. ska ta upp aspekterna lokalproducerande och ekologiska livsmedel.
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och om förutsättningarna finns
inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och näraliggande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, StadsdelsnämndenVäster och
Miljö- och konsumentnämnden.
Kommunstyrelsen är positiv till att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad. Maten
som serveras av Borås Stad i så hög utsträckning som möjligt vara klimatanpassad,
miljövänlig, ekologiskt framställd och rättvisecertifierad.
Dessa krav på maten kan vara svåra att förena med lokalproducerade produkter.
Ekologiska livsmedel kan till exempel vara att föredra av kemikalie och klimatskäl,
trots längre transportavstånd. Närproducerad mat har dock andra fördelar, som
gynnar den lokala ekonomin och de gröna näringarna i närbelägen landsbygd.
Beredskapsskäl talar också för närproduktion. I en livsmedelspolicy måste dessa och
andra argument viktas mot varandra.
Huvudansvaret för att ta fram en livsmedels-/kostpolicy bör ligga hos Stadsdelsnämnden Väster, där kommunens gemensamma Kostenhet finns. I ett parallellt
ärende uppmanas Stadsdelsnämnden Väster att ta fram ett strategidokument för
Kostfrågorna i Borås Stad.
Uppdraget att utreda en gemensam distributionscentral gavs Tekniska nämnden i
Budget 2014. i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”Utreda samt eventuellt införa en
samdistributionscentral”. I ett parallellt ärende redovisar Tekniska nämnden utgångspunkterna och inriktningen för denna utredning.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
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Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att ta fram styrdokument för livsmedel, där
särskilt aspekterna, klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologisk märkning, etisk
märkning, närproducerat och god djurhållning beaktas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen av en distributionscentral.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.
– Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ta fram styrdokument för livsmedel, där
särskilt aspekterna klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, närproduktion, god djurhållning samt etisk märkning beaktas
– Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under
utredningen av en distributionscentral, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons 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 Tom
Anderssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lars-Åke Johansson (S), Erika Storme Martinger (S),
Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP)
och Ulf Olsson (S) samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att ta fram styrdokument för livsmedel, där särskilt
aspekterna, klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologisk märkning, etisk märkning, närproducerat
och god djurhållning beaktas.
Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen av en
distributionscentral.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 55
2014/KS0107 372
Samrådsyttrande enligt 6:e kapitlet 4 § miljöbalken med anledning av
Borås Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130
kV-ledning mellan Sobackens miljöanläggning och Vinrankan i Borås
Stad
Borås Elnät AB (Borås Elnät) planerar att anlägga en ny markförlagd 130 kVledning
mellan Sobackens miljöanläggning, där Energi- och Miljöcenter™ (EMC) planeras
uppföras, och Vinrankan, Borås Stad, Västra Götalands län. Syftet med den nya
ledningen är att förstärka elnätet i Borås Stad för att trygga elförsörjningen till staden.
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession) för ledningen, genomförs nu samråd
enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 §.
Ett förslag till samrådsyttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen anser att alternativ väg 41 är att föredra ur översiktlig
plansynpunkt på den södra sträckan. På den norra sträckan är alternativ 1 – bro över
Viskan – att föredra av samma anledning.
Dragning av ledningen mellan Jössagatan och planerade riksväg 27 skall följa
Gässlösagatan ända fram till den planerade anslutningen till riksväg 27. På denna
sträcka skall också samförläggning med Borås Energi och Miljö:s ledningar ske.
Anledningen till detta är att inte splittra ett framtida planerat verksamhetsområde i
Gässlösa.
När det gäller dragningen av ledningen genom strövområdet Osdal/Bråt skall
planering och genomförande av projektet ske i nära samarbete med kommunens
kommunbiolog.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 56
2013/KS0576 214
Yttrande över planändring på Hässlehus 13
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerade förslag till detaljplan för
samrådsyttrande (enkelt planförfarande).
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Lokalförsörjningsförvaltningen vill samlokalisera Stadsdel Öster med Bodaskolan.
Detta för att kunna samordna funktioner och lokalytor, samt åstadkomma en ökad
vuxennärvaro på skolan. Då behövs ytterligare kontorsytor som löses genom en
påbyggnad.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget om högre byggnadshöjd för
fastigheten Hässlehus 13.
Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att avsteg från parkeringsnormen är
lämpligt i detta fall med god anslutning till kollektivtrafik, utbyggt gång- och
cykelvägnät och många andra parkeringsmöjligheter. Detaljplanen ska antas i
Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt upprättad skrivelse.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 februari 2014

Göran Björklund

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 48
KU 2
Aktiv ekologisk upphandling
Tekniska nämnden har i skrivelse till Kommunstyrelsen framfört förslag på hur
kommunen skulle kunna öka andelen ekologiska livsmedelsinköp.
Stadsdelsnämnden Väster har fått i uppdrag att redovisa hur man arbetar för
att öka andelen ekologiska livsmedel samt redogöra för hur en eventuell
kostpolicy kan underlätta detta arbete. I svaret redovisar nämnden att man
aktivt arbetar med flera olika metoder för att öka andelen ekologiska livsmedel.
Mätning som gjordes i april 2013 visade att andelen uppgår till 17%. (15% för
alla stadsdelar). En uppskattning är att möjlighet finns att nå en andel på högst
20% ekologiska varor inom nuvarande budgetram.
Vid Kommunfullmäktiges möte 2013-11-20/21 beslutades att Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara för de övergripande kostfrågorna
för alla nämnder. I detta uppdrag ingår att nämnden ansvarar för de styrdokument som behövs för kommunens kostfrågor.
Av Budget 2014 framgår att Tekniska nämndens upphandlingsavdelning har
”en ledande roll bl a vad gäller att flytta fram positionerna när det gäller att öka
andelen ekologisk mat”.
Stadsdelsnämnd Väster och Tekniska nämnden skall fortsätta samarbetet som
förutsätts leda till att det av kommunfullmäktige uppställda målet om 25
procent ekologiska livsmedel uppnås 2014. Det är naturligtvis fullt tillåtet att
överträffa målet då 25 procent kan ses som ett lägsta värde som skall uppnås.
Tekniska nämnden, i samråd med Stadsdelsnämnd Väster, bör bedriva ett
aktivare upphandlingsarbete när det gäller livsmedel i syfte att öka andelen
ekologisk och närproducerad mat. För att öka andelen ekologiskt och närproducerat upphandlade varor kan en mängd åtgärder behövas, bland annat en
livsmedelspolicy och en distributionscentral. Frågan om ekologiska livsmedel
får dock inte ge effekter som gör att närproducerade livsmedel slås ut. Därför
är det viktigt att livsmedlets transport- och klimatpåverkan vägs in, tillsammans
med de andra fördelar som kan uppnås genom att inköp sker från lokala
producenter.

2014-01-15 beslutade EU-parlamentet om ett nytt upphandlingsdirektiv som
kommer att underlätta för kommunala upphandlingar att ställa krav på bland
annat djurhållning och miljö. Det kommer att underlätta för den upphandlande
myndigheten att ställa krav på svensk djurhållning, som har de skarpaste kraven
i EU, för de inköp av kött som görs. Genom en aktivare upphandling kan både
ekologiska och närproducerade livsmedel öka sin andel av de offentliga
upphandlingarna. Tekniska nämnden bör i sammanhanget bevaka hur det nya
EU-direktivet implementeras.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att nämnderna uppdras att arbeta aktivare med livsmedelsupphandling, i syfte att uppnå
målet om 25 procent ekologiska livsmedel, samtidigt som nämnderna ökar andelen närproducerade livsmedel i enlighet med de intentioner som föreslås gälla i livsmedelspolicyn.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 53
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Inför en distributionscentral – för mer lokalproducerade
livsmedel!
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Tekniska nämnden i enlighet med uppdraget i budget 2014 skall utreda frågan om en
gemensam samdistributionscentral, och därtill tilldelas ett utökat kommunbidrag för 2014
på 490 tkr.
Att medlen tas ur Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Tekniska nämnden

Inför en distributionscentral – för mer lokalproducerade
livsmedel!
Tekniska nämnden fick i Budget 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att
”Utreda samt eventuellt införa en samdistributionscentral”. Detta uppdrag
liksom övriga uppdrag i budgeten förutsätts kunna genomföras inom tilldelat
Kommunbidrag 2014.
Tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse om att fortsatt utredning av
gemensam distributionscentral bör föregås av en förstudie. En konsekvensanalys behövs av de olika miljö-, samhälls- och ekonomiska effekterna samt de
demografiska och geografiska förutsättningarna. Denna förstudie kräver både
en extern konsult, projektägare samt projektansvarig. Kostnaden för denna
förstudie beräknas till 490 000 kronor vilket nämnden begär ett utökat
Kommunbidrag för. Tekniska nämnden förutsätter för övrigt att alla Borås
Stads verksamheter och stödfunktioner är behjälpliga.
Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska nämnden angriper frågan på rätt sätt
och ställer de frågor som man förväntar sig att en förstudie/utredning skall ge
svar på för att kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag för en ev. distributionscentral. Kostnaden för att genomföra utredningen är en fråga för
Tekniska nämnden, men är av större vikt än för Tekniska nämnden enkom.
Det är av stor vikt att frågan utreds noggrant. Av den anledningen ska
Tekniska nämnden tilldelas medel för att genomföra förstudien.
KOMMUNSTYRELSEN
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RESERVATION

Ge Tekniska nämnden finansiering för utredningen om en
distributionscentral
Allianspartierna är mycket positiva till införandet av en distributionscentral,
som är ett förslag från Centerpartiet. Vi gör bedömningen att frågan är av
kommunövergripande betydelse, och inte endast en fråga för Tekniska
nämnden. Av den anledningen tycker vi att det är rimligt att Tekniska nämnden
ges ett utökat kommunbidrag för detta utredningsuppdrag.
Tekniska nämnden har i skrivelse daterad 2013-09-16 hos Kommunstyrelsen
begärt 490 tkr för att genomföra förstudien. Om nämnden inte tillförs dessa
medel får nämnden omdisponera medel i innevarande års budget, vilket får
negativa konsekvenser för annan verksamhet. De rödgröna hade möjligheten
att i budgetarbetet avsätta särskilda medel till nämnden för detta, vilket ej
skedde.
Vi vill härigenom lämna vår uppfattning till protokollet. Vi är mycket positiva
till en distributionscentral, men anser att avsaknaden av finansiering för
förstudien är problematisk.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 54
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Svar på motion av Alexander Andersson (C): Livsmedelspolicy
och närproducerat – för ett miljömässigare Borås!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
– Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ta fram styrdokument för livsmedel, där särskilt
aspekterna klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, närproduktion, god
djurhållning samt etisk märkning beaktas
– Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen
av en distributionscentral.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Alexander Andersson (C): Livsmedelspolicy
och närproducerat - för ett miljömässigare Borås!
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21
september 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås
stad som bl.a. ska ta upp aspekterna lokalproducerande och ekologiska
livsmedel.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och om förutsättningarna
finns inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och näraliggande
kommuner.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Väster
och Miljö- och konsumentnämnden.
Tekniska nämnden som är ansvarig för upphandlingsverksamheten i Borås
stad ställer sig positiv till att det upprättas en livsmedelspolicy för Borås Stad
samt att utreda möjligheterna för en gemensam distributionscentral. Nämnden
föreslår att arbetet med att upprätta en övergripande livsmedelspolicy bör ledas
av de som har störst verksamhetskunskap (i detta fall kostverksamheten) i
samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden tycker även att förslaget
om en gemensam distributionscentral är positivt Dock föranleder detta att ett
genomgående utredningsarbete företas. En konsekvensanalys av de olika
miljö-, samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de demo- och geografiska
förutsättningarna bör utredas av en extern konsult i samråd med Miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen om att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad och att utreda en gemensam distributionscentral med
andra kommuner. Nämnden menar att Livsmedelsverkets riktlinjer är
tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom arbetet med
S.M.A.R.T -konceptet finns en medveten inriktning då det gäller att handla
ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det
finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav. Beträffande

förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så
pågår det arbetet redan.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att ta fram en
livsmedelspolicy som tar upp aspekterna ekologiska livsmedel med tillägg för
etiska livsmedel och klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad
mat. Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad
livsmedelsdistribution.
Kommunstyrelsen är positiv till att ta fram styrdokument för livsmedel för
Borås Stad. Maten som serveras av Borås Stad ska i så hög utsträckning som
möjligt vara närproducerad, klimatanpassad, miljövänlig, ekologiskt framställd,
etiskt märkt, producerad med god djurhållning och bidragande till brukandet
av våra marker.
Närproducerad mat har andra fördelar än ekologiska livsmedel, som gynnar
den lokala ekonomin och de gröna näringarna i närbelägen landsbygd.
Beredskapsskäl talar också för närproduktion. I en livsmedelspolicy måste
dessa och andra argument viktas mot varandra. Det får inte vara så att
ekologiska livsmedel köps in på bekostnad av närproducerade livsmedel, och
omvänt. I livsmedelspolicyn kan det därför behövas särskilda mål både för
ekologiska som närproducerade livsmedel, så att dessa används i mesta möjliga
mån.
Huvudansvaret för att ta fram en livsmedels-/kostpolicy bör ligga hos
Stadsdelsnämnden Väster, där kommunens gemensamma Kostenhet finns. I
ett parallellt ärende uppmanas Stadsdelsnämnden Väster att ta fram ett
strategidokument för Kostfrågorna i Borås Stad.
Uppdraget att utreda en gemensam distributionscentral gavs Tekniska
nämnden i Budget 2014. i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”Utreda samt
eventuellt införa en samdistributionscentral”. I ett parallellt ärende redovisar
Tekniska nämnden utgångspunkterna och inriktningen för denna utredning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen är besvarad
- Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att ta fram styrdokument för livsmedel, där särskilt
aspekterna klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, närproduktion, god
djurhållning samt etisk märkning beaktas
- Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen av
en distributionscentral.

