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Tid och plats
Kl 09.300-10.00, 10.445-11.00
Den 10 november den
d rödgrönaa gruppen 099.30-11.45, 12.30-17.00
Allianseen kl 09.30-12.00, 13.00-118.00
na kl 09.30-122.30, 13.30-117.00
Sverigeddemokratern
Den 11 november den
d rödgrönaa gruppen kll 08.30-11.30
0, 12.15-17.000
Allianseen kl 09.30-12-00, 13.00- 16.00
Sverigeddemokaternaa kl 08.15-133.30, 14.30-166.30
Omfatttning
§ 467-4995
Närvarrande
Ulf Olssson (S)
Annettee Carlson (M
M)
Tom An
ndersson (M
MP)
Lena Paalmén (S)
Ida Leggnemark (V)
Kjell Cllasson (S)
Yvonnee Persson (S)
Per Carllsson (S)
Morgan
n Hjalmarsso
on (FP)
Marie Fridén
F
(M)
Kerstin Hermansson (C)
G
ig (KD)
Falco Güldenpfenni
(
Patric Silfverklinga (SD)
H
(C)
David Hårsmar
Ersätta
are
Malin Carlsson
C
(S)
Moham
med Farah (S))
Erika Sttorme Martin
nger (S)
Lars-Åkke Johansson
n (S)
Hanna Bernholdsso
B
on (MP)
Lennartt Andreasson
n (V)
Hicham
m El-Horr (V
V)
Ulf Sjössten (M)
Oliver Öberg
Ö
(M)
Anna Svvalander (FP
P)
David Hårsmar
H
(C)
Hans Gustavsson
G
(K
KD)
Johan Österlund
Ö
(SD
D)

ordförande
förste vice ordförande
o
andre vice ordförande
o

2014-11-11, kl 08.30-111.30, 12.15-133.15
2014-11-10, kl 13.00-188.00
2014-11-11, kl 09.30-122-00, 13.00-14.00
tjg för Kersstin Hermanssson (C)
ej närvarand
de 2014-11--11
ej närvarand
de 2014-10-111
ej närvarand
de 2014-11-111

2014-11-11, kl 08.30-100.15
2014-11-10, kl 09.30-122.00, 13.00-188.00
ej närvarand
de 2014-11-111
2014-11-10, kl 11.00-122.00, 13.00-188.00
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Övriga
a
Svante Stomberg
Christerr Johansson
n
Marie Ingvarsson
Bengt Himmelman
H
n
Roger Cardell
C
Lars-Ollof Danielssson
Martin Jakobsson
J
Dan Peersson
Åke Th
hor
Erik Beergman
Niklas Arvidsson
A
Bertil Ekwall
E
Kennett Öhlund
Göran Björklund
B
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kommunch
hef
ekonomich
hef
tf marknad
dsförings- occh informatiionschef
samhällsplaaneringscheff
budgetcheff
stadsjurist
finanschef
controller
finanssekreeterare
blocksekretterare
vik blockseekreterare
blocksekretterare
blocksekretterare
sekreterare

Ordföranden tillkän
nnager följaande: "Dettaa sammanträäde direktsännds. Borås Stad
S har
beslutatt att i stället för utgivareen, var och en
e som fram
mträder i proogrammet sjäälv skall
svara fö
ör de eventu
uella yttrandeefrihetsbrottt som han/h
hon begår.
§ 467
Justerring
Att jäm
mte ordföranden justera pprotokollet utses Tom Andersson
A
((MP) med Lena
Palmén
n (S) som erssättare.
§ 468
nering
Föredragning och ajourn
öredragning i ett antal ärrenden ajouurnerar Kom
mmunstyrelseen samman-Efter fö
trädet under
u
tiden kl
k 10.00–10..45 för polittisk berednin
ng i partigruupperna.
§ 469
2014/KS07
707 115
Komm
munchefen
n, anmälniingsärend
de
Följandde ärende an
nmäls och lägggs till hand
dlingarna:
a)

Verksaamhetsbidragg till Borås Nämndeman
N
nnaföreningg.
(2014/
/KS0707 1155)
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§ 470
2014/KS00
054 164
Delega
ationsbes
slut; yttran
nde om an
ntagande av
a hemvärrnsmän
Följandde delegation
nsbeslut anm
mäls och lägggs till handliingarna: denn 13 oktoberr 2014
(ärendeenummer 15/2014).
§ 471
2014/KS02
271 101
Redov
visning av
v inkomna e-petition
ner t.o.m. oktober 2 014
Kommuunfullmäktigge har den 225 februari 2010
2
beslutaat införa e-peetitioner i Borås
B
Stad. Fuullmäktige har
h också vidd samma tilllfälle uttalat sin vilja att ffå regelbund
den
informaation om dee petitioner ssom lämnas..
Kommuunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställlning över iinlämnade epetition
ner till och med
m oktoberr månad 20114.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S) föreslå
Kommuunfullmäktigge besluta:
Redovisnningen läggs till handlingaarna.
2014/KS06
619 009 m.ffl.
§ 472
et- och utv
veckling, anmälning
gsärenden
n
Kvalite
Följandde ärenden anmäls
a
och lläggs till han
ndlingarna:
a)

Förslagg till Vetenskkapscenter i Borås. (201
14/KS0619 009)

b)

Inform
mation om föörändrad orgganisation fö
ör patientnäämnderna i Västra
V
Götalaandsregionenn. (2014/KSS0730 001)

2014/KS04
442 012
§ 473
Skrive
else till Ko
ommunsty
yrelsen me
ed anledning av inteervallerna
a för
komm
munens verksamhets
srapporte
eringar
Fritids- och folkhällsonämndenn har i en skrrivelse till Kommunstyr
K
relsen lyft frågan om
intervalllerna för ko
ommunens vverksamhetssrapporteringgar. Man annser att alltfö
ör
mycket tid går åt tilll rapporteriing, tid som istället skullle kunna lägggas på åtgärrdsarbete. Ärendet harr skickats tilll Miljö- och
h konsumenttnämnden föör yttrande,
eftersom
m Fritids- och folkhälsoonämnden lyyfter fram reedovisningenn av miljöarrbetet
som ettt exempel.
Miljö- och
o konsum
mentnämndenn svarar närr det gäller uppföljninge
u
en av Borås Stads
S
miljömåål 2013-20166 har nämndden tagit fraam ett system
m för detta i enlighet meed ett
uppdragg från Kommunfullmäkktige i Budgeet 2013. Systemet anknyyter till den
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ordinarrie budget- och
o verksam
mhetsuppföljningen – meed samma tiidpunkter occh
samma rapporterin
ngsmiljö, dvss. kommuneens uppföljn
ningssystem Stratsys. Deetta
innebärr att rapportter ska tas frram tertialviss samt i sam
mband med åårsredovisnin
ngen.
Systemeet har tilläm
mpats fullt utt fr.o.m. årsrredovisningeen för 2013.
Kommuunstyrelsen delar Fritidss- och Folkh
hälsonämndeens uppfattnning, som frramförs i
brev:
”Vår up
ppfattning ärr att vissa raapporters inttervaller intee hänger sam
mman med åtgärder
å
som kräävs för att bidra till utveeckling. Mån
nga av de åtggärder som ggenomförs ger
g inte
ett direkkt resultat utan kräver eett långsiktiggt arbete. Milljöarbetet likksom folkhäälsoarbetet i kommunen är exempeel på långsikktigt arbete där
d resultatenn av åtgärdeerna tar
förhållaandevis lång tid. Tiden ssom går åt tiill allt arbetee med allt föör täta rappo
orter,
exempeelvis miljörap
pporten me d sina tertiaalrapporter skulle kunnaa nyttjas bätttre till
genomfförande av åtgärderna.”
å
Förslag
g och yrkan
nden
Kommuunalrådet Ulf Olsson (SS) har föreslagit att Kom
mmunstyrelssen beslutar: Miljöoch konsumentnämnden upppmanas att utvärdera
u
in
ntervallernaa för uppföljning
och rap
pportering i samband m
med reviderring och förslag till nyya Miljömål, senast
2016.
Komm
munstyrelsen
ns svar överrsänds till FritidsF
och folkhälsonnämnden
Kommuunalrådet An
nnette Carlsson (M) yrkaar att Komm
munstyrelsenn dessutom beslutar:
b
Stadskaansliet uppdrras att se övver verksamh
hetsuppföljn
ningen i syftee att effektivvisera
inrappo
orteringen och anpassa iinrapporteriingsfrekvenssen till måletts tidshoriso
ont, se
bilaga.
Annette Carrlsons tillägggsyrkande.
Ulf Olssson (S) yrkaar bifall till A
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S):
Miljö- och
o konsumenntnämnden upppmanas att utvärdera inttervallerna föör uppföljningg och
rapporteering i sambaand med reviddering och förrslag till nya Miljömål,
M
sennast 2016.
Kommunnstyrelsens svvar översändss till Fritids- och folkhälsoonämnden
Stadskaansliet uppdraas att se överr verksamhetssuppföljningenn i syfte att efffektivisera
inrapporrteringen och anpassa inraapporteringsfr
frekvensen tilll målets tidshhorisont.
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§ 474
2014/KS03
324 860
Svar på
p motion av Bengt Wahlgren
n (FP); Slå
å vakt om vvårt litterä
ära
kulturarv
W
(F
FP), har vid K
Kommunfuullmäktiges sammanträdee den 24 aprril 2014
Bengt Wahlgren
lämnat rubricerad motion.
m
Im
motionen förreslås att: Ko
ommunstyreelsen får i up
ppdrag
att utredda hur Boråås Stads skollor kan säkerställa att eleeverna i grunnd-och gym
mnasieskolan får
f kännedo
om om de m
mest omistligga delarna av
v vårt litterärra kulturarv..
Motion
nen har säntss på remiss ttill Kulturnäämnden, Utb
bildningsnäm
mnden,
Stadsdeelsnämndern
na samt Unggdomsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att det i sko
olans läroplaaner och kurrsplaner finn
ns
riktlinjeer som angerr vad som skka ingå i und
dervisningen
n och därmeed finns det redan
de föruutsättningar som
s
behövss för att slå vakt
v om vårtt litterära kuulturarv.
Förslag
g och yrkan
nden
Kommuunalrådet Leena Palmén (S) har föreeslagit att Ko
ommunstyreelsen föreslår
Kommuunfullmäktigge besluta: M
Motionen avvslås.
Kommuunalrådet Morgan
M
Hjalm
marsson (FP
P) yrkar att Kommunsty
K
yrelsen beslu
utar
föreslårr Kommunfu
fullmäktige bbesluta: Mottionen anses besvarad, sse bilaga.
Propossition
Ordföranden ställer propositioon på bifall dels
d till Lenaa Palméns föörslag och dels till
Morgan
n Hjalmarsso
ons yrkandee och finner förstnämnd
da propositioon med överrvägandee ja besvarad
d. Votering bbegärs.
Följandde voteringsp
proposition föreslås och
h godkänns: "Den som bbifaller Lena
Palmén
ns förslag rösstar ja, den ddet ej vill röstar nej; vinn
ner nej har K
Kommunstyrelseen beslutat en
nligt Morgaan Hjalmarsssons yrkandee".
Omrösstning
Vid om
mröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Leegnemark (V
V), Kjell Claasson (S),
Lena Paalmén (S), Yvonne
Y
Perssson (S), Tom
m Andersson
n (MP) och Ulf Olsson (S)
samt neej av David Hårsmar
H
(C)), Patric Silffverklinga (SD), Falco G
Güldenpfenn
nig
(KD), Marie
M
Fridén
n (M), Morggan Hjalmarssson (FP) occh Annette C
Carlson (M)).
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar meed 7 röster mot
m 6 på förslag av komm
mmunalrådet Lena
Palmén
n (S) föreslå Kommunfuullmäktige beesluta:
Motioneen avslås.
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Reservvation
Mot beslutet reservverar sig Annnette Carlso
on (M), Morggan Hjalmarrsson (FP), Marie
M
Fridén (M), Falco Güldenpfenn
G
nig (KD) occh David Håårsmar (C) tiill förmån fö
ör
Morgan
n Hjalmarsso
ons yrkandee.
Vidare reserverar siig Patric Silffverklinga (SSD) till förm
mån för Morg
rgan Hjalmarssons
yrkandee (SD).
§ 475
2014/KS07
758 739
Medbo
orgardialo
og om fram
mtidens vå
ård och om
msorg
En genomgång av vård
v och om
msorgsverksamheten pågår. Projekttet ”Ett gott liv var
dag” påågår fram tilll juni 2015.
Målet med
m projekteet är att varj e individ skaa kunna levaa ett tryggt liliv och känn
na
välbefin
nnande. Allaa som behövver stöd möts med respeekt, har inflyytande över insatser
och mö
öter kompeteent personall. Det ska vaara kvalitet i varje möte med den en
nskilde.
För att få förslag och idéer om
m vad framtid
dens vård occh omsorg sska innehållaa
kommeer intresserad
de medborggare, brukaree och anhöriiga att bjudaas in till sex
kommuungemensam
mma medborrgardialogerr. Politiker frrån Kommuunstyrelsen och
o
stadsdeelsnämndern
na genomförr dialogerna.. Till hjälp fiinns tjänstem
män från
Stadskaansliet och sttadsdelsförvvaltningarnas som tar an
nsvar för dett praktiska arbetat
a
inför, under
u
och effter dialogernna. Kommuunstyrelsen tar ett samorrdningsansvar för
dialogerrna.
Materiaalet från desssa dialoger bblir ett av fleera kunskapssunderlag i ddet pågåend
de
projekteet. Sammanställning av dialogerna kommer
k
att finnas tillgäänglig på Borås
Stads webbplats.
w
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Lena Pal
almén (S):
Kommu nstyrelsen gennomför i sam
mverkan med stadsdelsnäm
mnderna sex medborgardiialoger
under n ovember och december måånad 2014.
§ 476
2014/KS07
703 272
Prissä
ättning av kommuna
ala småhu
ustomter på
p Kadriljg
gatan på Brotorp
B
Utbygggnaden och förlängninge
f
en av Kadrilljgatan genom gatu och va-anläggniingar har
färdigsttällts på Brotorp inom ””detaljplan för
f Brotorp, del av Hultaa 4:2, Kadrilljgatan”,
där kom
mmunen är ägare
ä
till 10 nya byggrättter. Tomterna kommer att erbjudass de som
är registrerade i kom
mmunens toomtkö.
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Priset på
p tomterna är satt efterr vad byggnaadsarean i deetaljplanen titillåter samt
jämföreelser med an
ndra tomtpriiser i området. Detaljplaanen tillåter en byggnadsarea
om maxx 20 % av to
omtarean. M
Med byggnad
dsarea menas den area soom en bygggnad
upptar på
p marken. Tomterna bblir i storlek mellan 1 00
04 och 1 0100 m², vilket ger
g en
byggnaddsarea på mellan
m
200,8 ooch 202 m².. Ingen hänssyn har tagitts till markfö
örhållandena på tomtterna. Priset inkluderar inte
i VA-anslutningsavgi
gift.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
ter på Kadriljjgatan på
Kommunnen fastställeer försäljningsspriset av 10 kommunala småhustomte
Brotorp till ovan anggivna priser ooch principer.
§ 477
2014/KS05
596 256
Försälljningspris
s för tomtträttsfastig
gheter, sm
måhus, förr år 2015
Kommunfullmäktigge bemyndiggade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varjee
kommaande årsskiftte justera förrsäljningspriiserna för friköp av tom
mträttsfastigh
heter,
småhuss efter den årrliga förändrringen i SCB
B: fastighetsprisindex föör Västsverigge.
Försäljn
ningsprisern
na som gällerr sedan 1 jan
nuari 2014 bygger
b
på 20012-års markktaxeringgsvärde och har varit föör friliggandee småhus 80
0 % av markktaxeringsvärrdet och
för radh
hus 70 % avv marktaxeriingsvärdet saamt att priseerna räknats upp med 1 %,
vilket motsvarade
m
prisökningen
p
n enligt SCB
B:s fastighetssprisindex föör Västsveriige.
SCB:s fastighetspri
f
sindex för V
Västsverige visar
v
nu att för
f tiden 2:aa kvartalet 2013 –
2:a kvarrtalet 2014 har
h en prisökkning av sm
måhus skett på
p ca 6 %.
För 20115 års försäljningspris toorde det varra skäligt att för friliggannde småhus använda
80 % och för radhu
us 70 % av 22012-års maarktaxeringsv
värde samt aatt priserna räknas
r
upp meed 7 % (dvs med 6 % jäm
mfört med 2014
2
års priser), vilket m
motsvarar prrisökningeen enligt SC
CB:s fastigheetsindex för Västsverige.
V
.
Även frriköpsprisern
na för 2015 för tomträttterna och kv
varvarande aarrendetomtter inom
fritidshuusområdenaa Bosnäs ochh Viared bö
ör räknas upp
p med prisöökningen enlligt
SCB:s fastighetsind
f
dex, 6 %, jäm
mfört med 2014
2
års friköpspriser. M
Med 6 % prissökning
blir prisserna då:
- Bosnääs, byggrätt på
p 100 m², 2242 600 kron
nor;
- Bosnääs, byggrätt på
p 60 m², 2112 300 kronor;
- Viaredds sommarstad, 212 3000 kronor.
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Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Kommunnen justerar från
f den 1 jaanuari 2015 försäljningsp
f
riset vid frikööp av
tomträtttsfastigheter, småhus, sam
mt arrendetom
mter inom Bosnäs och Viarred sommarsttad till
att beräk
äknas efter ovan angivna pprinciper och angivna priseer.
§ 478
2014/KS03
370 106
Ekono
omistyrnin
ng, anmäln
ningsären
nde
Följandde ärende an
nmäls och lägggs till hand
dlingarna:
a)

Komm
munforskninng i Västsverrige, protoko
oll från årsm
möte.
(2014/
/KS0370 1006)

§ 479
2014/KS00
044 045
Delega
ationsbes
slut: Likvid
ditetsfrågo
or – uppta
agande avv lån
Följandde delegation
nsbeslut anm
mäls och lägggs till handliingarna: denn 9 oktober 2014
(ärendeenummer 16/2014).
§ 480
2014/KS06
668 889
Bibliotteksprogrram för Bo
orås Stad
Kulturn
nämnden haar tagit fram ett förslag till
t Bibliotek
ksprogram föör Borås Staad och
föreslårr att Kommu
unfullmäktigge fastställerr det. Förslaget har varitt ute på rem
miss till
ett antaal instanser som
s
samtligaa tillstyrker förslaget.
f
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Lena Pal
almén (S) förreslå
Kommunfullmäktigge besluta:
Bibliotek
ksprogram föör Borås Stadd fastställs attt gälla t.o.m.. 2017.
§ 481
2014/KS06
699 346
xa Viared Sommarst
S
tad
Särtax
Borås Energi
E
och Miljö
M AB skaa VA-saneraa Viared Som
mmarstad, ooch tillskriveer
Kommunfullmäktigge för att beesluta om såå kallad särtaaxa.
Fullmäkktige beslutaade i decembber 2013 attt Viareds Sommarstad skkulle inlemm
mas i
verksam
mhetsområd
de för allmännt VA. Skäleet för detta beslut
b
var ettt sedan längge stort
behov av
a att miljöm
mässigt lösa VA-frågan inom
i
områd
det. Det fannns beslut fråån
Miljönäämnden om behovet av en sådan lö
ösning.
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Anledn
ningen till san
neringen gruundar sig i kraven
k
enligtt lagen om aallmänna vatttentjänsterr, vilken ska tillämpas efftersom Viarreds Sommaarstad nu liggger inom veerksamhetsområde förr VA.
Kostnaaderna för attt bygga ut kkommunalt VA
V till Viareed Sommarsstad är högre än
intäkterrna (anslutniingsavgifternna), till förh
hållandet 1,5.. Anledningeen är bland annat
att utbyyggnaden sker i befintligg bebyggelsee och i ett beergigt och kuuperat landsskap.
För att täcka de högre kostnadderna ska enlligt Vattentjänstlagen tilllämpas särtaxa, då
fastigheetsägarna haar en skyldigh
ghet att betalla anläggninggsavgift för anslutningen.
Kommunfullmäktigge har besluutat att när fö
örhållandet mellan invessteringen occh
intäkterrna är mellan
n 1,3-1,7 skaa särtaxa tilläämpas och beslutas
b
av
Kommunfullmäktigge.
Kommunstyrelsen konstaterar att ett beho
ov föreliggerr av VA-utbyyggnad i om
mrådet,
och att en fördröjn
ning av invessteringen skuulle innebäraa risk för oläägenheter och
åsidosättande av lagg- och mynddighetskrav. Lagen föreskriver att fö
för denna typ
p av
investerring ska särttaxa tillämpaas. Kommun
nstyrelsen ko
onstaterar ävven att det i vissa
fall, då fastighetenss bärkraft occh andra om
mständigheter gör anlägggningsavgifteen
betungaande, kan vaara svårt förr den enskild
de fastighetsägaren att bbetala den
uppkom
mna avgiften
n. Lagen meedger då en rätt
r att avbettala avgiftenn på upp till 10 år.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S):
Särtaxaa ska tillämpas för utbygggnaden av VA
A i Viared sommarstad.
s
I beslutet deltar in
nte Patric Siilfverklingaa (SD).
§ 482
2014/KS05
573 007
Årsred
dovisning och revis
sionsberätttelse för år
å 2013 m
med anhållan om
ansvarsfrihet från Stiftels
sen Bostä
äder för Blinda i Borrås
i
med
m årsredovvisning och
Stiftelseen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit
revision
nsberättelse för år 2013..
Stiftelseen har till än
ndamål att innom Borås kommun
k
förrvärva, byggga och förvaalta
fastigheeter med särrskilt beaktannde av blind
das behov av
v bostäder, bbiblioteks- och
o
samlinggslokaler sam
mt arbets- occh försäljnin
ngslokaler, dels
d motta, fö
förvalta och använda
anslag, gåvor, donaationer och eefterskänktaa låneräntor till hyreslinddring åt blin
nda eller
till kosttnader för saamlingslokaller, bibliotekk o dylikt för blinda. Förreträde till
stiftelseens bostäderr skall lämnaas personer, som själva eller
e vars fam
miljemedlem
mmar är
blinda eller
e har väsentligt nedsaatt synförmååga.
Stiftelseen äger en faastighet, Orrren 5 belägeen på Salänggsgatan 7 i B
Borås. Fastigh
heten
bebos idag till ca 455 % av synskkadade och innehåller 12
1 lägenheteer samt 1 lokkal.
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Stiftelseen redovisarr ett positivtt resultat förr 2013 med 125
1 000 kronnor, och dett egna
kapitaleet vid 2013 års
å utgång up
uppgår till 1 117 000 kronor.
Av reviisionsberätteelsen framgåår att årsredo
ovisningen har
h upprättaats i enlighett med
årsredo
ovisningslageen och ger een rättvisand
de bild av stiftelsens resuultat och stäällning.
Styrelseeledamötern
na har inte haandlat i strid
d med stiftellselagen, stifftelseförordn
nandet
eller årssredovisninggslagen.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S):
f Stiftelsen Bostäder förr Blinda i Boorås
Kommunnstyrelsen bevviljar för sin del styrelsen för
ansvarsffrihet för verk
ksamhetsåret 2013.
2014/KS00
§ 483
069 041
Utdebitering 2015
Enligt kommunalla
k
agen skall koommunens budget
b
fastställas av Koommunfullm
mäktige
före no
ovember mån
nads utgångg. Valår skalll budgeten fastställas
f
avv den nyvalda
kommuunfullmäktiggeförsamlinggen. Om bud
dgeten till fö
öljd av särskkilda förhållaanden ej
kan fasttställas före november m
månads utgåång, skall Ko
ommunfullm
mäktige ändåå
fastställla skattesatseen inom dennna tid. Bud
dgeten skall därefter
d
fasttställas före
decemb
ber månads utgång.
u
Kom
mmunfullmääktige får dåå fastställa enn annan skattesats än den som haar bestämts ttidigare, om det finns sk
käl därtill.
Budgetförslaget förr 2015 komm
mer att förelläggas nyvallda Kommuunfullmäktige vid
decemb
bersammanträdet. Huvuudorsaken häärtill är att beredningsar
b
rbetet påbörrjats
först effter valet. Ettt preliminärrt beslut röraande skattesatsen måstee därför fattaas före
decemb
ber.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S) föreslå
Kommunfullmäktigge besluta:
Preliminnärt fastställss skattesatsenn för 2015 tiill 21,06% viilket innebärr att skattesaatsen
lämnas oförändrad.
§ 484
2014/KS02
239 759
Projek
ktansökan
n (2) Socia
ala investe
eringar 20
014
Målgrup
ppen 2014 är
ä primärt baarn och ungga. Projektfö
örslagen ska komma från
n
ansvarigg nämnd elleer flera näm
mnder i samaarbete. Utgån
ngspunkten för de föresslagna
metodeerna och åtgäärderna ska visa på ”offfensiva” och
h samverkannde grepp.
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Antagn
na projekt occh dess ansvvariga nämnd
d förbinder sig i och meed godkännaande, att
lämna in en skriftligg uppföljninng två gångeer per år till beredande
b
tjjänsteman, som
s
i sin
tur redo
ovisar till Ko
ommunstyreelsen (KS) en gång om året.
å Vidare ska projekteen delta
i Borås Högskolas Planeringsvverkstad, anvvända sig av följeforskniing samt läm
mna in
en slutliig utvärderin
ng där kvalittativa och kvvantitativa resultat ingårr samt hur im
mplemen
ntering och spridning
s
skaa utarbetas.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Ulf Olssson (S):
Godkännna projektannsökningarnaa:
– Hela Väster - för minskat norrmbrytande beeteende i skollan åk F-6, 33,7 miljoner kronor
under tiiden 2015-20017 (exkl. fööljeforskning och utvärderiing).
– Arbettsmarknadsåtgärder i form
m av utveckliingsanställninng och metoduutveckling i arbetet
a
med ungga vuxna långgt från arbetssmarknaden, 4,1 miljonerr kronor undder tiden 20155-2017
(exkl. följeforskning
fö
och utvärderring).
Avslå projektansöka
p
an:
– Mentoorskap mot våld
v – för ökaad trygghet i lokalsamhälllet. Motiverinng lyder att ansökan
a
behöver kompletterass med mätbarrhet, utvärderringsmetod och samarbetsppartners.
Projekt Mentorskap mot våld erbj
bjuds att ingåå i Högskolanns Planeringssverkstad tilllsammans
med ovaanstående två projekt, medd start i slutet av november.
§ 485
2014/KS03
318 379
Samhä
ällsplanerring, anmä
älningsäre
ende
Följandde ärende an
nmäls och lägggs till hand
dlingarna:
a)

Överflyyttning av ärrende: Klim
matstrategi fö
ör Västra Göötaland uppföljning 2013. (2014/KS03318 379)

§ 486
2014/KS05
570 403
ömål för Vä
ästra Göta
aland
Regionala miljö
Länsstyyrelsen har i samverkan med Skogssstyrelsen och
h Västra Göötalandsregio
onen
tagit fraam förslag tiill nya regionnala miljömåål för Västraa Götaland. Uppdraget att
regionaalisera de nattionella miljöökvalitetsmåålen återfinn
ns i länsstyreelseinstruktionen,
förordn
ning (2007:825).
De regiionala miljöm
målens syftee är att vara en väglednin
ng för det foortsatta lokaala och
regionaala miljömålssarbetet i lännet.
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Länsstyyrelsen önskkar nu få in ssynpunkter på
p i första haand de regioonala tilläggssmålen
som förreslås underr miljökvaliteetsmålen. Syynpunkter på måldokum
mentets övrigga delar
är ocksåå välkomna.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. Förrslaget till reegionala miljjömål har ävven
remitterrats intern in
nom kommuunen till tre av de nämn
nder som kann bedömas ha mest
synpunkter på måleen. De förvaaltningsspeccifika svaren är troligen m
mest till nyttta för
utformn
ning av måleen om de lässes i originaalform, varfö
ör de förmeddlas i tur och
h
ordningg nedan. Ko
ommunstyrellsen ställer sig
s också bak
kom synpunnkterna
Kommuunstyrelsen tycker det äär svårt med väldigt allm
mänt formuleerade mål däär
kommuunerna ska arbeta
a
med ååtgärderna so
om sen ger en regional summering,, t.ex.
målet med
m minskniing av ton kvväveoxider. När målen följs
f
upp reggionalt skullle det
vara braa med en åteerkoppling ttill t.ex. kom
mmuner av goda exempeel som hjälptt till att
nå måluuppfyllelsen..
Andra mål
m är klart konkreta occh där kan en
n kommun lätt
l ta till sigg målet för åtgärder,
å
t.ex. hålllbar markan
nvändning ddär uppföljningen är bl.aa. att inga nyya torvtäkterr beviljas
i våtmarker med väärdefull natuur- och kultuurmiljö.
Förslag
g och yrkan
nden
Kommuunalrådet To
om Anderssson (MP) har föreslagit att
a Kommunnstyrelsen beslutar:
b
Skrivelsse avges enliigt upprättatt förslag.
Kommuunalrådet Morgan
M
Hjalm
marsson (FP
P) yrkar att Kommunsty
K
yrelsen beslu
utar:
Skrivelsse avges enliigt upprättatt förslag, se bilaga.
Propossition
Ordföranden ställer propositioon på bifall dels
d till Tom
m Anderssonns förslag och
h dels
till Morrgan Hjalmaarssons yrkannde och finn
ner förstnäm
mnda propossition med överö
vägandee ja besvarad
d. Votering bbegärs.
Följandde voteringsp
proposition föreslås och
h godkänns: "Den som bbifaller Tom
m
Anderssons förslagg röstar ja, d en det ej villl röstar nej; vinner nej hhar Kommunstyrelseen beslutat en
nligt Morgaan Hjalmarsssons yrkandee".
Omrösstning
Vid om
mröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Leegnemark (V
V), Kjell Claasson (S),
Lena Paalmén (S), Yvonne
Y
Perssson (S), Tom
m Andersson
n (MP) och Ulf Olsson (S)
samt neej av David Hårsmar
H
(C)), Patric Silffverklinga (SD), Falco G
Güldenpfenn
nig
(KD), Marie
M
Fridén
n (M), Morggan Hjalmarssson (FP) occh Annette C
Carlson (M)).
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Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar meed 7 röster mot
m 6 på förslag av komm
mmunalrådet Tom
Andersson (MP):
Skrivelsse avges enligtt upprättat fö
förslag.
Reservvation
Mot beslutet reservverar sig Annnette Carlso
on (M), Morggan Hjalmarrsson (FP), Marie
M
Fridén (M), Falco Güldenpfenn
G
nig (KD) occh David Håårsmar (C) tiill förmån fö
ör
Morgan
n Hjalmarsso
ons yrkandee.
Vidare reserverar siig Patric Silffverklinga (SSD) till förm
mån för Morg
rgan Hjalmarssons
yrkandee.
§ 487
2014/KS06
631 214
Yttran
nde över planbesked
d för del av
a Landala
a, Landalaa 2
En ansö
ökan om plaanbesked föör rubricerad
d fastighet haar inlämnatss till Samhälllsbyggnaddsförvaltnin
ngen.
Förvalttningen har översänt
ö
anssökningen tiill Kommun
nstyrelsen föör yttrande.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. Inom områdett finns redann handelsetableriingar och Ko
ommunstyreelsen är positiv till utökade handelsm
möjligheter inom
områdeet.
Säkerheetsfrågan utm
med järnväggen är viktig och eventuell spårsprinng ska hindras.
Gångfö
örbindelser till
t stadsdeleen Norrby måste
m
lösas på ett tillfreddsställande säätt.
Detaljp
planen ska haa kommunallt huvudman
nnaskap och
h upprättas m
med plankostnaddsavtal. Exploatören skaa ta samtligaa kostnader för
f planen ooch dess
genomfförande.
Kommunstyrelsen ger Samhälllsbyggnadsn
nämnden i up
ppdrag att ppröva möjliggheten
att ändrra detaljplan
nen.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Skrivelsse avges enligtt upprättat föörslag.

§ 488

2014/KS06
630 214
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Yttran
nde över planbesked
d för del av
a Damms
svedjan, S
Släpan 2
En begäran om plaanbesked harr inlämnats till Samhällssbyggnadsföörvaltningen.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. På fastigheten Släpan 2 finnns idag en
handelsslokal. Sökan
nden vill rivaa denna och
h ersätta den
n med ett fleerbostadshuss med
handel i bottenvåniingen.
Förslagget innebär fler
f lägenhetter i ett förhåållandevis ceentralt och kkollektivtrafi
fiknära
läge. Deet är även po
ositivt att m
möjligheternaa till stadsdellsnära handeel bibehålls. I
planarb
betet bör mö
öjligheten attt skapa ytterrligare byggrrätter i kvartteret Släpan
studeras.
Plankosstnadsavtal bör
b upprättaas för fastigh
heten Släpan
n 2. Kostnadder för even
ntuella
övriga fastigheter
f
taas ut i planaavgifter i fram
mtida bygglo
ov.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Samhälllsbyggnadsnäm
mnden ges i upp
ppdrag att prövva möjligheten att ändra dettaljplanen för Släpan 2.
§ 489
2014/KS02
203 214
Yttran
nde över planbesked
d för ändrring av dettaljplan fö
ör del av DalsjöD
fors, Skänstad
S
7:63
7
En ansö
ökan om plaanbesked föör rubricerad
d fastighet haar inlämnatss till Samhälllsbyggnaddsförvaltnin
ngen.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. Sökkanden vill bygga
b
om sititt gårdshus till
lägenheeter, vilket in
nte är möjliggt då marken
n är prickmaark i gällandee detaljplan.
Kommuunstyrelsen ställer sig poositiv till att ändra detaljplanen. Förrslaget inneb
bär fler
lägenheeter i ett kolllektivtrafiknnära läge i Dalsjöfors. I planarbetet
p
bbör möjligheten till
en högrre exploateriing studerass.
Exploattören ska ta samtliga koostnader för detaljplanen
n och dess ggenomförand
de.
Plankosstnadsavtal ska
s upprättaas innan plan
narbete påbö
örjas.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Skrivelsse avges enligtt upprättat fö
förslag.
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§ 490
2014/KS01
122 214
Yttran
nde över planbesked
d för ändrring av dettaljplan fö
ör del av
Sjöma
arken, Bac
ckabo 2:11
19
En ansö
ökan om plaanbesked föör rubricerad
d fastighet haar inlämnatss till Samhälllsbyggnaddsförvaltnin
ngen.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. Sökkanden vill stycka
s
av enn fastighet i
Sjömarkken och möjliggöra för ytterligare ett
e enbostadshus.
Förslagget innebär ytterligare
y
boostäder i ett område med utbyggd innfrastrukturr samt
med go
od tillgång tilll kollektivtrrafik. Aktuelll fastighet in
ngår inte i deetaljplan förr
Sjöhageen som vann
n laga kraft 22003. I den detaljplanen
n reglerades kostnadsförrdelninggen utifrån byggrätten
b
föör utbyggnad
den av områådets infrastr
truktur. Det är
viktigt att
a Samhällsbyggnadsnäämnden tidiggt utreder ak
ktuellt förslaags del av deessa
exploatteringskostnader.
Kommunstyrelsen ger Samhälllsbyggnadsn
nämnden i up
ppdrag att ppröva möjliggheten
att ändrra detaljplan
nen. Exploattören ska ta samtliga kostnader för ddetaljplanen
n och
dess gen
nomförandee. Plankostnnadsavtal skaa upprättas innan
i
planarrbete påbörjas.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Skrivelsee avges enligt upprättat
u
försllag.
§ 491
2012/KS05
562 214
skningsytttrande öve
er detaljplan för San
ndared 1:440.m.fl,
Grans
Vägres
servatet
Samhälllsbyggnadsn
nämnden haar översänt rubricerat
r
förslag till dettaljplan för yttrande
y
(granskkning).
Efter attt granskningsförslaget sskickats ut har
h ärendet komplettera
k
ats med en ny
n
genomfförandebeskkrivning, datterad 8 septeember 2014.. Den överennsstämmer med
m den
nya avggränsningen av planomrrådet.
Detaljp
planen upphääver en del aav detaljplan
n P417 som är vägreservvat och direkkt
angränssande områd
den. Syftet äär att den beebyggelse som
m redan finnns ska få varra kvar.
Gällandde plan sägerr att områdeet ska vara motorväg
m
sam
mt bostäderr, park och
planteriing. Motorvväg på platseen är inte län
ngre aktuellt.. Genom attt anpassa
plansituuationen efteer hur verkliigheten ser ut
u förbättrass situationenn för fastighetsägarna inom
i
områd
det. Detta geer ingen auto
omatisk rättt till någon nny byggnatio
on, men
det blir möjligt att ansöka
a
om bbygglov och
h få det pröv
vat från fall ttill fall.
Fastighetsägarnas situation
s
förb
rbättras ocksså då de får möjlighet
m
attt återställa
byggnadder om de skulle skadass av olycka eller
e brand. Idag
I
saknar de den rätteen då
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gällandee plan säger att områdett ska vara motorväg.
m
Strandsskyddet återiinträder inom
m hela plano
området närr planen hävvs.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Kommunnstyrelsen har inget att erinrra.
§ 492
2014/KS06
614 214
Yttran
nde över planbesked
d för ändrring av dettaljplan fö
ör Hestra, TorpaHestra
a 4:4
En ansö
ökan om plaanbesked föör rubricerad
d fastighet haar inlämnatss till Samhälllsbyggnaddsförvaltnin
ngen.
Ett försslag till yttraande har tagiits fram. På fastigheten finns i dagslläget en ladaa som
enligt gällande
g
detaaljplan har riivningsförbuud. Sökanden vill ta borrt rivningsförbudet
och ersätta ladan med
m ca 10-155 villor eller radhus.
En kom
mplettering med
m bostädeer i ett väl ko
ollektivtrafik
kanslutet lägge är positivtt och
överenssstämmer vääl med en håållbar stadsuutveckling.
Exploattören ska ta alla kostnadder vid planlläggning och
h genomföra
rande bl a geenom
plankosstnadsavtal.
Kommuunstyrelsen ger Samhälllsbyggnadsn
nämnden i up
ppdrag att ppröva möjliggheten
att ändrra detaljplan
nen.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Samhällllsbyggnadsnäämnden ges i uuppdrag att pröva
p
möjlighheten att ändrra detaljplaneen för
Torpa-H
Hestra 4:4.
§ 493
2008/KS02
200 214
d
för del av Villastade
en, Trasteen 1
Antagande av detaljplan
Planom
mrådet är belläget i Villas taden, på sö
ödra sidan av
v Övre Kvarrngatan i hö
örnet av
kvartereet Trasten där Andra Viillagatan öveergår i Nyck
kelbergsgatann.
Planänddringens syffte är att utö ka byggrätteen inom fasttigheten Traasten 1. Plan
nförslageet medger attt det blir m öjligt att byggga ett nytt flerbostadshhus i 6 vånin
ngar
varav en
n indragen takvåning
t
saamt ett undeerjordiskt parkeringsgaraage i ett plan
n. I
byggnaddens botten
nvåning tillåtts också kon
ntors och butikslokaler.

Kommuunfullmäktigge har tidigaare återremittterats ärend
det för att annpassas merr till
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stadsbillden. Fotavtrrycket av byyggnaden haar nu minskaas för att resspektavstånd
det till
angränssande fastigh
heter ska ökka.
Samhälllsbyggnadsn
nämnden haar tillstyrkt detaljplanen
d
och har skicckat den vidaare för
antagan
nde i Komm
munfullmäktiige.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP)
föreslå Kommunfu
ullmäktige beesluta
Anta deetaljplanen föör del av Villlastaden, Traasten 1.
§ 494
2013/KS01
185 270
p motion av Bengt Wahlgren
n (FP): Låg
ga hyror m
motverkar
Svar på
bostad
dssegrega
ationen
Bengt Wahlgren
W
(FP) har den 119 februari 2013
2
inlämn
nat rubriceraade motion.
I motio
onen föreslåss att Samhälllsbyggnadsn
nämnden fårr i uppdrag aatt administtrera ett
forsknin
ngsprojekt med
m målet aatt produceraa hyreslägen
nheter av moodern och riimlig
standarrd till ett lågtt pris.
Motion
nen har varit remitterad till Samhällssbyggnadsnäämnden, AB
B Bostäder,
Fristadb
bostäder AB
B, AB Sandhhultsbostädeer, AB Toarp
pshus, Viskaaforshem AB
B och
Kommuunstyrelsen.
Kommuunstyrelsen anser att mootionären taar upp en angelägen frågga för att skaapa
attraktivva och hållb
bara stadsdellar. Samhällssbyggnadsnäämnden ingåår redan i ettt projekt
som stäävar mot sam
mma mål som
m motionen
n. Ytterligaree uppdrag i samma andaa anses
inte nöddvändigt.
Förslag
g och yrkan
nden
Kommuunalrådet To
om Anderssson (MP) har föreslagit att
a Kommunnstyrelsen fö
öreslår
Kommuunfullmäktigge besluta: M
Motionen fö
örklaras besv
varad.
Kommuunalrådet Morgan
M
Hjalm
marsson (FP
P) yrkar att Kommunsty
K
yrelsen föresslår
Kommuunfullmäktigge besluta: M
Motionen biifalls, se bilagga.
Kommuunalrådet To
om Anderssson (MP) yrkkar att Kommunstyrelseen dessutom
m beslutar attt uppdra ått presidiet attt slutligt utfforma styrelssens skrivelsse till Komm
munfullmäkktige.
Morgan
n Hjalmarsso
on (FP) yrkaar att sammaanträdet ajourneras.
Ajourn
nering
Kommuunstyrelsen beslutar att ajournera saammanträdeet kl 10.46-110.56
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Propossition
Ordföranden ställer propositioon på bifall dels
d till Tom
m Anderssonns modifierad
de
förslag och dels till Morgan Hjjalmarssons yrkande och
h finner försstnämnda
proposiition med övvervägande ja besvarad.. Votering begärs.
Följandde voteringsp
proposition föreslås och
h godkänns: "Den som bbifaller Tom
m
Anderssons modifiierade förslaag röstar ja, den
d det ej viill röstar nej ; vinner nej har
Kommuunstyrelsen beslutat enliigt Morgan Hjalmarsson
ns yrkande" .
Omrösstning
Vid om
mröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Leegnemark (V
V), Kjell Claasson (S),
Lena Paalmén (S), Yvonne
Y
Perssson (S), Tom
m Andersson
n (MP) och Ulf Olsson (S)
samt neej av David Hårsmar
H
(C)), Patric Silffverklinga (SD), Falco G
Güldenpfenn
nig
(KD), Marie
M
Fridén
n (M), Morggan Hjalmarssson (FP) occh Annette C
Carlson (M)).
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar meed 7 röster mot
m 6 på förrslag av kom
mmunalrådett Tom
Andersson (MP) fö
öreslå Komm
munfullmäkttige besluta:
Motioneen förklaras besvarad.
b
Vidare beslutar Kommunstyrellsen för egen
n del:
Kommunnstyrelsens preesidium får i up
uppdrag att sluutligt utforma styrelsens skrrivelse till
Kommunnfullmäktige.
Reservvation
Mot beslutet reservverar sig Annnette Carlso
on (M), Morggan Hjalmarrsson (FP), Marie
M
Fridén (M), Falco Güldenpfenn
G
nig (KD) occh David Håårsmar (C) tiill förmån fö
ör
Morgan
n Hjalmarsso
ons yrkandee.
Vidare reserverar siig Patric Silffverklinga (SSD) till förm
mån för Morg
rgan Hjalmarssons
yrkandee.
§ 495
2013/KS04
422 315
usbilar i ce
entrala Bo
orås
Ställpllats för hu
Samhälllsbyggnadsn
nämnden haar beslutat attt skicka rapporten Ställpplats för husbilar
centraltt i Borås på remiss.
r
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Samhälllsbyggnadsfförvaltningenn har fått i uppdrag
u
av Samhällsbyg
S
ggnadsnämn
nden att
utreda och
o komma med förslagg på lämpligg förläggningg av en ställpplats för hussbilar i
centralaa Borås. Upp
pdraget grunndar sig på en
e i kommunfullmäktigee av Karl-G
Gustav
Drotz (KD)
(
inlämn
nad motion. Denna besvvarades i fulllmäktige deen 15 mars 2012
2
varvid det
d beslöts att
a ge Samhäällsbyggnadssnämnden i uppdrag attt utreda möjlligheternaa att anlägga ställplats föör husbilar i centrala Borrås, om möjjligt föreslå lämplig
l
plats, saamt om beh
hov finns att planlägga densamma.
d
Campin
ngens södra del vid Erikkslundskolan
n har ett lättskyltat läge m
med vacker
omgivn
ning precis vid
v Viskan. P
Precis som förslaget
f
vid Ryahallen äär det från området
o
lätt att nå
n flera av Borås
B
viktigaaste målpunkter som Bo
orås Arena, K
Knalleland och
o
Borås Djurpark.
D
Dessutom gårr bussar regeelbundet in till
t Borås staadskärna och
h stora
gång- och
o cykelstrååk i närhetenn gör det enkkelt att ta deel av stadenss breda utbu
ud.
Södra delen
d
av Borrås Campingg vid Eriksluundskolan bllir därför deet förslag som
m
Samhälllsbyggnadsfförvaltningenn förordar som
s
det lokaaliseringsalteernativ som är bäst
lämpat som ställplaats för husbiilar i Borås Stad.
S
Kommunstyrelsen noterar att oområdet blirr lättskyltat, ligger i vackker omgivnin
ng vid
Viskan,, ger besökarre lätt att nåå målpunkter som tex Borås Arena, Knalleland och
Borås Djurpark,
D
haar gång och ccykelstråk, samt
s
regelbu
undna bussaar i närheten
n som
gör det enkelt att taa del av staddens breda utbud.
u
Kommunstyrelsen finner dockk att lokaliserringsförslaget inte är nåågot bra val, främst
eftersom
m det ligger i anslutningg till befintligga campingp
platsen. De som använd
der
husbilarr har annat fokus
f
och bbehov än de som använd
der husvagnaar/tält/stuggor.
Kommunstyrelsen önskar se föörslag i centtrala Borås som inte är kkopplat fysisskt till
befintligga campingp
platsen.
Beslut
Kommuunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalråd
k
det Tom Anndersson (M
MP):
Kommunnstyrelsen avsstyrker och tyycker inte attt lokaliseringssförslaget är nnågot bra vall, utan
önskar att
a ytterligaree förslag tas ffram som intee är kopplat fysiskt
f
till deen befintliga
campingp
gplatsen.
Vid pro
otokollet

Göran Björklund
B
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Justerass

Ulf Olssson (S)

Tom Anderrsson (MP)

Justerin
ngen tillkänn
nagiven på kommunens anslagstavlaa den 25 novvember 20144

Göran Björklund
B
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munstyrelsenns protokolll 2014-11-10
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Skrrivelse till Komm
munstyrelsen med
d anledn
ning av in
ntervalns verks
lern
na för ko
ommunen
samhetsrrapporte
eringar
Fritiids- och folkkhälsonämndden har skriivit till Kommunstyrelseen angåendee intervallernaa för kommu
unens verkssamhetsrapp
porteringar. Ärendet
Ä
harr skickats tilll Miljö- och
konssumentnämn
nden för ytttrande, eftersom Fritids-- och folkhäälsonämnden
n lyfter
fram
m redovisnin
ngen av miljööarbetet som
m ett exempel.
Kom
mmunstyrelssen föreslås besluta:
Miljöö- och konsum
mentnämnden uuppmanas attt utvärdera inttervallerna förr uppföljning och rapportering i samband meed revidering o ch förslag till nya Miljömål,l, senast 20166.
Komm
munstyrelsens svar översändds till Fritids- och folkhälsonämnden
Stads
dskansliet uppddras att se öveer verksamhetssuppföljningen i syfte att effefektivisera inrap
apporteringen
och anpassa
a
inrappporteringsfrekvvensen till mållets tidshorisonnt
För Moderata
M
Sam
mlingspartiet

För Folkp
partiet liberallerna

Anneette Carlson

Morgan Hjalmarsson
H

För Centerpartiet
C
t

För Kristtdemokraternna

Kersstin Hermansson

Falco Gü
üldenpfennig

KU
U2
ALTERNA
ATIV SKRIVELSE

Skrrivelse till Komm
munstyrelsen med
d anledn
ning av in
ntervalns verks
lern
na för ko
ommunen
samhetsrrapporte
eringar
Fritiids- och folkkhälsonämndden har i en
n skrivelse tilll Kommunsstyrelsen lyfft frågan om
interrvallerna förr kommunenns verksamh
hetsrapporteeringar. Mann anser att allltför mycket tidd går åt till rapportering
r
g, tid som isttället skulle kunna
k
läggaas på åtgärdssarbete.
Ären
ndet har skicckats till Milljö- och kon
nsumentnäm
mnden för ytt
ttrande, efterrsom Fritids-- och folkhällsonämndenn lyfter fram
m redovisninggen av miljööarbetet som
m ett exempel.
Miljö
ö- och konsumentnämnnden svarar när det gälleer uppföljninngen av Borrås Stads
miljö
ömål 2013-22016 har näm
mnden tagit fram ett sysstem för dettta i enlighett med ett
uppddrag från Ko
ommunfullm
mäktige i Buudget 2013. Systemet
S
annknyter till den ordinarie budgetb
och verksamhettsuppföljninggen – med samma
s
tidpuunkter och samma
s
rapportteringsmiljö, dvs. komm
munens uppfföljningssystem Stratsys.. Detta innebär att rapportter ska tas fram tertialviss samt i sam
mband med årsredovisnin
å
ngen. System
met har
tilläm
mpats fullt ut
u fr.o.m. årssredovisninggen för 2013
3.
Näm
mnden svarar vidare att uuppföljninggssystemet sk
ka ses som een viktig del i ett aktivt
åtgärrdsarbete fö
ör att nå de aav Kommun
nfullmäktige beslutade m
miljömålen för
f 201320166. En struktu
urerad uppfföljning och rapportering med relatiivt täta interrvall är även
tänkkt att ha en drivande
d
effeekt. Nämnd
dens bedömn
ning är att deet i nuläget är för tidigt
att förändra
fö
systtemet.
Kom
mmunstyrelssen delar Friitids- och Fo
olkhälsonäm
mndens uppffattning, som
m framförs i
brevv:
”Våår uppfattning är att vissa raapporters interrvaller inte hän
änger samman med åtgärder som krävs
för attt bidra till uttveckling. Månnga av de åtgäärder som genoomförs ger intee ett direkt ressultat utan
kräver ett långsikttigt arbete. Miiljöarbetet likssom folkhälsoaarbetet i komm
munen är exem
mpel på långsiktiggt arbete där resultaten
r
av ååtgärderna tarr förhållandeviis lång tid. Tidden som går åt till allt
arbette med allt för täta rapporterr, exempelvis miljörapportenn med sina terrtialrapporter skulle kunna
nyttjaas bättre till genomförande
g
aav åtgärderna..”
Kom
mmunstyrelssen bifaller dden begäran om översyn
n av intervalllerna som kommer
k
från FoF:en. Dee intervall soom rapportering ska ske behöver koopplas till målets tidshorisont.

Kom
mmunstyrelssen föreslås besluta
Miljöö- och konsum
mentnämnden uuppmanas attt utvärdera inttervallerna förr uppföljning och rapportering i samband meed revidering o ch förslag till nya Miljömål,l, senast 20166.
Komm
munstyrelsens svar översändds till Fritids- och folkhälsonämnden
Stads
dskansliet uppddras att se öveer verksamhetssuppföljningen i syfte att effefektivisera inrap
apporteringen
och anpassa
a
inrappporteringsfrekvvensen till mållets tidshorisonnt
KOM
MMUNSTY
YRELSEN
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Sva
ar på mo
otion av B
Bengt Wahlgren
W
(FP): Slå
å vakt om
m vårt
litte
erära kullturarv
Kom
mmunstyrelssen föreslår K
Kommunfuullmäktige beesluta:
Motiionen anses besvarad
b
För Moderata
M
Sam
mlingspartiet

För Folkp
partiet liberallerna

Anneette Carlson

Morgan Hjalmarsson
H

För Centerpartiet
C
t

För Kristtdemokraternna

Kersstin Hermansson

Falco Gü
üldenpfennig

U3
KU

fullmäktige
Kommunfu

Sva
ar på mo
otion av B
Bengt Wahlgren(
W
(FP): Slå
å vakt om
m vårt
litte
erära kullturarv
Benggt Wahlgren
n (FP), har vvid Kommun
nfullmäktigees sammantrräde 2014-044-24 lämnatt
rubrricerad motio
on:
I mo
otionen föreeslås att:
Kom
mmunstyrelssen får i upppdrag att utreeda hur Borrås Stads skoolor kan säkerställa att
eleveerna i grund
d-och gymnaasieskolan fåår kännedom
m om de meest omistliga delarna av
vårt litterära kullturarv.
Mottionen har säänts på remiiss till Kultuurnämnden, Utbildningssnämnden, StadsdelsS
näm
mnderna sam
mt Ungdomsrrådet. Remisssammanstäällning- se biilaga.
Kultturnämnden
n, Utbildninggsnämnden, Stadsdelsnäämnden Norrr, Stadsdelssnämnden
Västter avstyrkerr motionen.
a
från yyttrande.
Unggdomsrådet avstår
Staddsdelsnämnd
den Öster avvstår från ytttrande men lämnar synppunkter
Kom
mmunstyrelssen anser attt motionen har
h goda intentioner, soom att öka lääsandet
blan
nd barn och skolelever. L
Likväl konsttaterar Kom
mmunstyrelseen att det i skolans
s
läroplaaner och ku
ursplaner finnns riktlinjer som anger vad
v som skaa ingå i undeervisningen
och därmed finn
ns det redann de förutsätttningar som
m behövs förr att slå vaktt om vårt
litterrära kulturarrv.
Kom
mmunstyrelssen föreslår K
Kommunfuullmäktige beesluta
Motiionen anses bessvarad
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Sva
ar på rem
miss Reg
gionala miljömål
m
för Västrra Götala
and
Svarrstiden är förrlängd till 300 novemberr 2014.
Kom
mmunstyrelssen föreslås besluta
Skriivelse avges ennligt upprättaat förslag.
För Moderata
M
Sam
mlingspartiet

För Folkp
partiet liberallerna

Anneette Carlson

Morgan Hjalmarsson
H

För Centerpartiet
C
t

För Kristtdemokraternna

Kersstin Hermansson

Falco Gü
üldenpfennig

SP 2

ALTERNA
ATIV SKRIVELSE

Sva
ar på rem
miss Reg
gionala miljömål
m
för Västrra Götala
and
Boråås Stad är avv uppfattning
ngen att dokuumentet som
m är föremål
ål för remisseen behöver
omaarbetas i grun
nden, och föörordar därfför att miljöm
målen skicka
kas ut på ny remiss
r
när
dokuumentet är stringent
s
ochh sammanhåållet kring de aktuella m
miljömålen. De
D regionala tiilläggsmålen
ns relevans kkan ifrågasätttas utifrån hur
h de är konnstruerade. Att fånga
in dee regionala särdragen
s
annser Borås Stad
S att Länssstyrelsen miisslyckats med.
m
Det Länsstyrelseen främst viill veta genom remissen är:
De frågor
fr
som vi i första
f
hand öönskar få svarr på gäller de regionala
r
tillägg
ggsmålen och är
ä följande:
1. Är målenn relevanta ochh bra formulerrade?
2 Saknas något
2.
n
mål som
m är viktigt attt ha med?
3 Finns invvändningar moot något mål?
3.
4 Kan någoot av målen stry
4.
rykas?
5 Länsstyrellsen mottar ävven gärna övrigga synpunkterr på de regionaala tilläggsmållen och på öv5.
r delar av måldokumente
riga
m
et
missen kan besvaras enliggt följande:
Rem
1 Nej
1.
2 Ja
2.
3 Ja
3.
4 Ja
4.
5 Synpunkkter finns.
5.
Boråås Stad svaraar enligt de ffrågor som Länsstyrelse
L
en ställt upp .
1.
Är målen
n relevanta och bra form
mulerade?
Nej. Målen är sp
pretiga och hhar en högstt varierande detaljeringssgrad. Vissa mål förefaller mycket svååra att leva uupp till och det saknas en
e nulägesbeeskrivning vilket
v
gör
det svårt
s
att ta ställning till m
målens ambitionsnivå. Ett
E exempell på ett mål som
s
ej kan
ansees vara relevaant är underr rubriken ”G
God bebygggd miljö”, m
målet 6 ”Jämllikare samhällee”. Borås Sttad ifrågasätt
tter kraftigt målets
m
relevaans för de nnationella miiljökvalitetsm
målen. Som exempel är det talande för de svagh
heter som ärr behäftade med Länsstyreelsens remissversion. Dookumentet saknar
s
den stringens
s
som
m krävs, dett fokuserar
inte på miljömållen utan innnehåller ett fllertal mål so
om inte bordde rymmas i dokumentet.

2.
Saknas något
n
mål soom är viktigtt att ha med
d?
Ja. Målen
M
behövver kopplas ttill de övrigaa två begrepp som ingårr i begreppet hållbarhet, nämligen dee sociala ochh ekonomiskka konsekveenserna. I nuuläget är dett mycket
svårtt att avgöra målens konnsekvenser, då
d ingen avv
vägning skerr mot socialaa och ekonom
miska konsekkvenser. Borrås Stad anseer därför att ekonomiskka rimlighetssavvägningar beehöver lyftas fram i dokkumentet sam
mtidigt som de sociala eeffekterna avv vissa mål
behö
över beskrivvas. Utan hellhet är det omöjligt
o
att avgöra
a
om m
målen faktiskk är eftersträvvansvärda. Exempelvis
E
iifrågasätter Borås
B
Stad, i likhet medd Svenljungaa kommun,
det regionala
r
delmålet numm
mer 2 underr rubriken ”G
God bebygggd miljö”. Vi
V delar
Sven
nljungas upp
pfattning: ”Ä
Är kollektivttrafiken ett mål
m i sig ellerr en lösningg för att nå
andrra mål?”.
3.
Finns in
nvändningar mot något mål?
m
Ja. In
nvändningarr finns mot den typ av mål
m som inte direkt ankknyter till dett som dokum
mentet ska haandla om, deet vill säga de
d regionala miljömålen.. Exempel på
p sådana
mål har nämnts ovan men fföljande exem
mpel kan tillläggas: Undder ”God bebyggd
miljö
ö” målen 1, 2, 6.
4.
Kan någgot av målenn strykas?
Ja. De
D mål som inte direkt aanknyter till de nationellla miljökvaliitetsmålen bör
b strykas.
De mål
m som läm
mpligare finnns i annat do
okument stryyks och förss över dit occh de mål
som
m redan finnss reglerade i författning eller annat bör
b också sttrykas.
5.

Länsstyrrelsen mottaar även gärna övriga syn
npunkter på de regionalaa tilläggsmålen och på övrigaa delar av måldokument
m
tet.
Sam
mmanfattninggsvis anser B
Borås Stad att
a dokumen
ntet behöverr koncentreras till att
handdla om de ko
onkreta regiionala miljöm
målen. Ekon
nomiska ochh sociala fakktorer behöver beaktas.
b
Äveen juridiska frågor, som
m hur Länsstyyrelsen kom
mmer att anvvända målen
i graanskningar avv detaljplaneer, behöver belysas.
Boråås Stad föresslår att dokuumentet omaarbetas i gru
unden och seedan skickass ut på ny
remiiss
KOM
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Sva
ar på mo
otion av B
Bengt Wahlgren
W
(FP): Låg
ga hyrorr motverrkar bosttadssegrregatione
en
Kom
mmunstyrelssen föreslår K
Kommunfuullmäktige beesluta:
Motiionen bifalls
För Moderata
M
Sam
mlingspartiet

För Folkp
partiet liberallerna

Anneette Carlson

Morgan Hjalmarsson
H

För Centerpartiet
C
t

För Kristtdemokraternna

Kersstin Hermansson

Falco Gü
üldenpfennig

SP 10

Sva
ar på mo
otion av B
Bengt Wahlgren
W
(FP): Låg
ga hyrorr motverrkar bosttadssegrregatione
en
Benggt Wahlgren
n (FP) har deen 19 februaari 2013 inläämnat rubriccerade motio
on.
I mo
otionen föreeslås att Sam
mhällsbyggnaadsnämnden
n får i uppdrrag att admin
nistrera ett
forskkningsprojekkt med måleet att produccera hyresläggenheter av modern och
h rimlig
standdard till ett lågt
l pris.
Följaande yttrand
den har inkoommit:
Sam
mhällsbyggn
nadsnämnd
den
Sam
mhällsbyggnaadsnämndenn tillstyrker motionen.
m
Frrågeställninggen kommerr att studeras in
nom det påggående arbeetet ”Partnerrskap för hålllbar stadsuttveckling meed en
stadssdel som” laaboratorium
m. Motionen ligger i linjee med detta aarbete och ska
s redovisas 2015.
2
Sam
mhällsbyggnaadsförvaltninngen arbetarr tillsammans med Högsskolan Borås, SP och
Boråås Energi occh Miljö i ettt forskningsprojekt som
m just startatt och skall påågå under
två år.
å Forskningsprojektet handlar om att studera stadsförnyel
elsefrågor avv stadsdelen
Norrby ur ett heelhetsperspeektiv. Syftet är att dels taa fram undeerlagsmateriaal till stadsförn
nyelsen och utbyggnadsf
u
frågor samt att försöka ”bygga”
”
ny kkunskap som
m kan bli
geneerellt tillämp
pbar för andrra liknande planeringsfaall. I Borås eeller på andrra orter.
Inom
m detta platttformssamarrbete ingår ett
e mycket viktigt
v
arbetsspaket just om
o byggkosttnader. Kom
mplettering aav bebyggelssen på Norrb
by måste skee till rimliga kostnader
för att
a underlättta social inteegration. Detta är en myycket stor utm
maning i projektet. Att
plan
nera för en atttraktiv boenndemiljö eller livsmiljö som går att bygga till rim
mliga kostnadeer. Detta arb
bete kommeer att ske i saamarbete meed Högskolaan och projeektutvecklare//byggare. I sammanhang
s
nget kan särsskilt nämnas att AB Bosstäder, Skansska, ROgrup
ppen och Friistad Bygg sspontant meeddelat intressse för att bi
bidra till kunskapsutveckklingen.
AB Bostäder
B
AB Bostäders
B
sttyrelse tillstyyrker motion
nen. De kon
nstaterar äveen att hyresn
nivån i det
befin
ntliga bestån
ndet uppgår till eller öveerstiger i många fall denn nivå motionären föreslår.
Styreelsen delar motionärens
m
s synpunkterr om att daggens hyresprroduktion haar höga
kosttnader. Styreelsen tycker därför att deet vore bra att
a med hjälpp av ett forsskningsprojekt belysa allla de faktorrer som leder till den höga kostnadeen.

Fristadbostädeer AB
Fristtadbostäder AB:s styrelsse anser intee att Samhälllsbyggnadsnnämnden behöver belastaas med mer administrati
a
ion. De bör istället foku
usera på snabbb och effekktiv handläggn
ning av bygggärenden.
Allm
männyttans intresseorgannisation SAB
BO driver reedan stora ri
rikstäckande projekt i
just det här syfteet. Politiker på riksplaneet driver utredningar kriing samma tema.
t
Det
är svvårt att se vaad ett forsknningsprojektt inom Boråss Stad skullee kunna tillfö
öra ytterligare i detta ären
nde.
AB Sandhultsb
bostäder
Ej svvar
AB Toarpshus
T
Ej svvar
Visk
kaforshem AB
A
Avsttyrker motio
onen
Wah
hlgrens förslag är för närrvarande ej möjligt. Sveerige har fjärrde största byggkostnab
den i EU.
Kom
mmunstyrellsen anser aatt motionären tar upp en
e fråga som
m är viktig attt utreda för
att vi
v framgent ska
s kunna byygga attraktiiva och hållb
bara stadsdeelar. Genom
m djupare
forskkning kan de faktorer soom leder tilll höga kostn
nader vid hyrresrättsprod
duktion
belysas. I en tid då vi ser beehov av ökad
d nybyggnattion, är det vviktigt att vi även produceerar bostädeer med lägre hyressättnin
ng.
Kom
mmunstyrelssen föreslår K
Kommunfuullmäktige beesluta
Motiionen bifalls.
MMUNSTY
YRELSEN
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