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§ 1  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marie Jöreteg (M) med 
Stefan Lindborg (V) som ersättare. 
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§ 2  

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 14:53-15:15. 
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§ 3 Dnr KS 2022-009001.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 1 december 2022 

Dnr 2022-00031 
 

2. Mötesanteckningar ägardialoger hösten 2022 
Dnr 2022-00034 

 
3. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 28 november 2022. 

Dnr 2022-00031 
 

4. Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022 från Samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2022-00881 

 
5. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 20 oktober 2022 

Dnr 2022-00031 
 

6. Protokoll och bilagor från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 24 
oktober 2022. 
Dnr 2022-00031 

 
7. Verksamhetsrapport Bolagsgruppen 

Dnr 2022-00911 
 

8. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBoråsTME AB den 20 oktober 2022. 
Dnr 2022-00031 

 
9. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2022-00122 
 

10. Centrala funktionshinderrådets protokoll 2022-10-06 
Dnr 2022-00024 

 
11. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 10 november 2022 

Dnr 2022-00031 
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12. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 16 
november 2022 
Dnr 2022-00105 

 
13. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 5 december 2022 

Dnr 2022-00031 
 

14. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 1 december 
2022. 
Dnr 2022-00031 

 
15. Rapport om byggprojekt från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2022-00122 
 

16. Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 från 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Dnr 2022-00631 

 
17. Finansrapport Borås stad 221130 

Dnr 2022-00022 
 

18. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 24 oktober 2022 
Dnr 2022-00031 

 
19. Protokoll från  styrelsemöte för Inkubatorn i Borås AB den 9 november 

2022. 
Dnr 2022-00031 

 
20. Promemoria avseende samverkansavtal naturbruk inför antagningsåret 2023 

Dnr 2022-00941 
Ärendet är överlämnat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
handläggning. 

 
21. Direktionsprotokoll från sammanträde den 9 december 2022 för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2022-00168 

 
22. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 15 december 2022. 

Dnr 2022-00031 
 

23. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 12 
december 2022. 
Dnr 2022-00031 
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24. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås 2022-12-06. 
Dnr 2022-00031 

 
25. Svar från västtrafik på initiativärendet: Tillskriv Västtrafik och begär 

åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafik 
Dnr 2022-00861 

 
26. Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende 

Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet på alla yrkesprogram från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr 2022-00807 

 
27. Beslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om utökat uppdrag 

för elevombudet 
Dnr 2022-00936 

 
28. Yttrande över remiss: Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland från 
Förskolenämnden 
Dnr 2022-00643 
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§ 4 Dnr KS 2022-009011.1.2.25 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och 

tjänstemän, löpnr 39. 2022 
Dnr 2022-00013 

 
2. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 23 2022) - Delegation för 

likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2022-00008 

 
3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 22 2022) - Delegation för 

förnyelse av borgen 
Dnr 2022-00008 

 
4. Delegationsbeslut donation Emil Schultz donation nr 4 2022 

Dnr 2022-00010 
 

5. PM Osdal 
Dnr 2022-00904 

 
6. PM Allegio 

Dnr 2022-00903 
 

7. PM Casa Berget 
Dnr 2022-00902 

 
8. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och 

tjänstemän, löpnr 40. 2022 
Dnr 2022-00013 

 
9. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst 5 000 kr (ärende 9 

2022) - Delegationsbeslut kring handkassor Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr 2022-00009 

 
10. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt 

basbelopp per gäldenär. Ärende 10 2022 
Dnr 2022-00012 
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§ 5 Dnr KS 2022-002731.2.2.2 

Regler för riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Föreslagna ändringar för regler för riksfärdtjänst antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sett över delar av författningssamlingen i syfte att göra 
redaktionella ändringar, ta bort dokument som inte gäller och hämta in 
yttranden från nämnderna när det behövs göras en större översyn eller någon 
ändring i sak. 
 
Tekniska nämnden har sett över reglerna för riksfärdtjänst och därvid föreslagit 
en ändring för att få rätt benämning på ansvarig nämnd. Det föreslås att 
Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden genomgående i reglerna. 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta de föreslagna 
ändringarna i regler för riksfärdtjänst. 

Beslutsunderlag 
1. Regler för riksfärdtjänst 
2. Tekniska nämndens yttrande 
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§ 6 Dnr KS 2022-008601.1.1.25 

Instruktioner till valda ombud inför 2023 års 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stadshus AB beslutade vid sammanträde den 2022-11-28 att till ombud 
för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt 
övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls under 2023, att utse 
Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av angivna styrelseledamöter 
och ersättare som han utser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde i januari månad 2023 att utse 
ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor i Borås Stadshus 
AB för tiden intill 2023 års utgång. 
  
Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommun-
fullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av 
revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer. Ombudet 
föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kommun-
fullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt 
antagande av ägardirektiv. 
 
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt. 
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§ 7 Dnr KS 2022-005341.1.1.3 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och 
föreningsmöten 

Kommunstyrelsens beslut 
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden 
intill 2023 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka  
kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens 
ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den 
av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser. 
 
Kerstin Hermansson  Andreas Ekström 
Annette Carlson  Rose-Marie Liljenby Andersson 
Ylva Lengberg  Johan Wikander 
Per Carlsson   Håkan Eriksson 
Anna Svalander  Anne Rapinoja 
Stefan Lindborg  Maria Hyllstam 
Linnea Johansson Kläth  Hasse Ikävalko 
Marie Jöreteg   Elvira Löwenadler 
Niklas Arvidsson  Björn-Ola Kronander 
Helena Ishizaki  Emanuel Mäkinen 
Andreas Exner  Björn Qvarnström 
Kristian Silbvers  Martin Sörbom 
Therése Björklund 
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§ 8 Dnr KS 2022-005381.1.1.3 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 
Stadshus AB  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 
bolagsstämma för verksamhetsåret 2023 för Borås Stadshus AB.        
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§ 9 Dnr KS 2022-002571.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Under rubriken Kontantkassor läggs följande punkt till: 
B:4 Rätt att ingå och underteckna avtal som avser betalningsförmedling, delegat 
finanschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtal som avser betalningsmedel kan vara swishkonton, behörigheter till 
bankkonton och liknande handlingar. Idag är det Kommunstyrelsens 
ordförande som skriver på denna typ av avtal. För att underlätta 
administrationen och hanteringen av dessa avtal så föreslås denna delegation gå 
till finanschefen. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning 
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§ 10 Dnr KS 2022-008521.2.4.1 

Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Nämndbudget 2023 för Kommunfullmäktige fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämndbudget 2023 för Kommunfullmäktige har upprättats. Kommunbidraget 
för verksamhetsåret uppgår till 16 500 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr KS 2022-002721.2.2.2 

Regler och villkor för bidrag till kooperativa 
familjenätverk för kompletterande barnomsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande 
barnomsorg upphör.  

Sammanfattning av ärendet 
Författningssamlingen i Borås Stad har blivit genomgången och 
aktualitetsprövad. Begreppet kooperativa familjenätverk används för att 
beskriva en kompletterande barnomsorg. 
 
I regler och villkor beskrivs i korthet vad som gäller för ett kooperativt 
föräldranätverk utifrån rätt till bidrag och bidragets storlek, målgrupp, villkor 
för hur föreningen ska bedrivas, anställning av personal, rätt till förskola, 
försäkringar, rätt för kommunen till insyn samt kommunstyrelsens ansvar. 
Förskolenämndens tolkning är att det är möjligt att inom ramen för pedagogisk 
omsorg ansöka om att starta kooperativa familjenätverk. Förskolenämnden 
menar att denna verksamhetsform bör ses som en form av pedagogisk omsorg 
och att det därmed inte behövs något särskilt regelverk i Borås Stad 
Förskolenämnden anser därför att det inte behövs något särskilt regelverk för 
denna specifika verksamhetsform i Borås Stad. Verksamhetsformen bör istället 
ses som en form av pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för 
pedagogisk omsorg. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att regler och villkor för bidrag 
till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg upphör.  

Beslutsunderlag 
1. Yttrande från Förskolenämnden 
2. Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 

kompletterande barnomsorg 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(54) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr KS 2022-008872.6.1.0 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Kommunstyrelsens beslut 
Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 
Varje år i januari ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska 
lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med 
de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens 
lokalresursplan. 
 
Förra årets lokalbehovsplan innehöll ett behov av större utbildningssalar rum 
som är flexibla för olika typer av behov som till exempel grupprum, 
samtalsrum, kreativa ytor med mera med bra teknik för föreläsningar, 
workshops och hybridmöten för Stadsledningskansliets kommunövergripande 
utbildningar som omfattar alla Borås Stads förvaltningar. Kommunstyrelsen 
pekade då ut KF-huset som ett bra alternativ för att inrätta fler 
utbildningslokaler. Det är idag tveksamt om detta alternativ kvarstår i och med 
de ändringar som sker i Stadshuskvarteret.  
 
Kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov av utbildningslokaler under 2023 då 
det inte skapats några nya utbildningslokaler. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2024-2028 
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§ 13 Dnr KS 2022-009171.2.2.0 

Förlängning av styrdokument 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Följande styrdokument förlängs ett år till: 

- Arbetsmiljöpolicyn 
- Personalpolitiskt program 
- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 
- Grönområdesplanen 
- Säkerhetsprogrammet 
- Miljöpolicy 
- Träbyggnadsstrategi 

 
2. Följande styrdokument upphör: 

- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
- Program för ett tillgängligt samhälle 
 

3. Reviderings och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över till 
Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
I riktlinjen för styrdokument så ska styrdokumenten aktualitetsprövas vart 
fjärde år. Det innebär antingen att de revideras, fastställs på nytt för en fyra års 
period eller upphöra. Till skillnad från förra riktlinjen så upphör inte 
styrdokumenten per automatik om de inte har förlängts vid årsskiftet, utan det 
behövs göras en aktualitetsprövning. Följande styrdokument blev inte klara 
under 2022 och behöver förlängas under ett år till: 
- Arbetsmiljöpolicy 
- Personalpolitiskt program 
- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 
- Grönområdesplan 
- Säkerhetsprogrammet 
- Miljöpolicy 
 
Resterande program som inte har hanterats av Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige under 2022 kommer att komma upp under första 
kvartalet under 2023. 
De styrdokument som föreslås upphöra är: 
- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
- Träbyggnadsstrategi 
- Program för ett tillgängligt samhälle 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(54) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Program för ett tillgängligt samhälle föreslås upphöra då tillgänglighet blir en 
del av MR-programmet och den tillhörande handlingsplanen. När det gäller 
riktlinjer för resor föreslås reviderings- och uppföljningsansvaret gå över till 
Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden som har ansvaret idag. 
Detta på grund av samhälls-byggnadsorganisationsförändringen. 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
1. Följande styrdokument förlängs ett år till: 

- Arbetsmiljöpolicyn 
- Personalpolitiskt program 
- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 
- Grönområdesplanen 
- Säkerhetsprogrammet 
- Miljöpolicy 
 

2. Följande styrdokument upphör: 
- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
- Träbyggnadsstrategi 
- Program för ett tillgängligt samhälle 
 

3. Reviderings och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över till 
Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden. 

 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att följande styrdokument förlängs ett år till: 
- Arbetsmiljöpolicyn 
- Personalpolitiskt program 
- Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten 
- Grönområdesplanen 
- Säkerhetsprogrammet 
- Miljöpolicy 
Att följande styrdokument upphör: 
- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
- Program för ett tillgängligt samhälle 
Reviderings- och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över till 
Kommunstyrelsen från Miljö- och konsumentnämnden, se bilaga. 
 
Vidare yrkar Stefan Lindborg (V) att ”Trädbyggnadsstrategin” ska förlängas ett 
år. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Stefan Lindborgs (V) yrkande. 
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§ 14 Dnr KS 2022-001903.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Marie Jöreteg (M), Annette Carlson (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Marie Jöreteg (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  
 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 30 september 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § 

LSS t.o.m. den 30 september 2022 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(54) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Kommunalrådet Marie Jöreteg (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kalla presidierna i Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen 
till ett kommande sammanträde med Kommunstyrelsen, för att redogöra för 
boendesituationen och hur de planerar att åtgärda bristen på boendeplatser, se 
bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Marie Jöreteg (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengbergs (S) förslag och 
dels till Marie Jöreteg (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 15 Dnr KS 2022-009443.1.2.2 

Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, 
Viared Norra 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer fastigheten Vattnet 1 för 2 962 700 kronor till HS Vattnet 1 
AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett köpeavtal har upprättats med HS Vattnet 1 AB om försäljning av 
fastigheten Vattnet 1. Fastigheten är 4558 kvm stor, ligger i ändan av 
Elementgatan på Viared Norra och är den, fram tills nu, enda osålda fastigheten 
i kvarteret. 
 
Köparen har tecknat en avsiktsförklaring med Samhall AB. Avsikten är att 
köparen ska uppföra lokaler för Samhalls verksamhet. Köpeskillingen är 2 962 
700 kronor. Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen 
senast 2023-08-31 påbörjar byggnation på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta 
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§ 16 Dnr KS 2022-009423.1.2.2 

Försäljning av del av Pantängen 12 på Getängen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen säljer ett ca 4 142 m² stort område av fastigheten Pantängen 
12 för 2 899 000 kronor till Borås Elnät AB för uppförande av en ny 
mottagningsstation. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Elnät har begärt att få köpa ett cirka 4 142 m² stort område inom 
fastigheten Pantängen 12 för uppförande av en ny mottagningsstation. 
Området ligger intill Bäckeskogsgatan inom samma fastighet som Ryaverket 
kraftvärmeverk. Mottagningsstationen byggs intill Borås Elnäts nuvarande 
mottagningsstation. 
 
Bakgrunden till en ny station är att den befintliga 130kV stationen på Getängen 
börjar uppnå sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny 130 kV 
mottagningsstation. 
 
Ett köpeavtal har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 4 142 m² av 
fastigheten Pantängen 12 för en köpeskilling om 2 899 000 kronor (700 kr/m²). 
Betalning och tillträde sker den 28 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal del av Pantängen 12 
2. Översiktskarta del av Pantängen 12 
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§ 17 Dnr KS 2022-009081.1.2.1 

Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av 
laddel på arbetsplatsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget med en tillfällig skattefrihet för 
förmån av laddel på arbetsplatsen och skickar in svaret till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har inbjudits att svara på remiss Finansdepartementets Promemoria 
”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”. 
 
I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för 
laddning av vissa fordon. Under förutsättning att laddningen sker vid en 
laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning 
till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, 
moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för 
elförbrukningen. Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri 
fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, 
mindre hållbara, alternativ. Förslaget förväntas också minska den administrativa 
börda för både arbetsgivare och anställda som redovisning av denna förmån i 
dag är förenad med. De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. 
Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2026. 
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
1. Finansdepartementets Promemoria Tillfällig skattefrihet för förmån av 

laddel på arbetsplatsen 
2. Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 
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§ 18 Dnr KS 2022-008481.2.4.1 

Delårsrapport januari-augusti 2022 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Delårsrapport januari-augusti 2022 
för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (S) i handläggning 
och beslut i detta ärende. 
 
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på  
-5,6 mnkr jämfört med budgeterade -2,8 mnkr. Prognosen för helåret 2022 
visar ett resultat på -2,1 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än budget. Enligt lagen 
om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att 
besluta om delårsrapporten. 
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och 
utformning. Det har i deras översiktliga granskning inte framkommit några 
väsentliga avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten 
bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen har beslutat om.  

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport januari-augusti 2022 från Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund, 2022-11-14 
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§ 19 Dnr KS 2022-000332.4.2.3 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 
Fordringar om en sammanlagd summa av 767 764 kronor skrivs av. 

Sammanfattning av ärendet 
Servicekontoret, Redovisningsservice, har inkommit med förslag på 
avskrivningar över ett halvt basbelopp. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt 
basbelopp per gäldenär och avser dels ett ärende som avser ett dödsbo där det 
saknas tillgångar (45 583 kronor) och dels ett ärende som avser avslutad 
konkurs (722 181 kronor). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar som tillsammans uppgår till 
en summa om 767 764 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga underlag från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2022-12-19 
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§ 20 Dnr KS 2022-003212.6.1.1 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna ytterligare 10 422 000 kronor utöver de 52 500 000 kronor som 
ingår i Borås Stads investeringsbudget 2023 avseende nybyggnation av 
Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4 och därmed anvisa 
Lokalförsörjningsnämnden 62 922 000 kronor, under förutsättning att 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget. 
 
I beslutet deltar inte Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD). 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023. I underlaget till 
budgeten finns avsatt 52 500 000 kronor. Fastighetens storlek uppgår till 7350 
m² och den totala ytan på byggnaden uppgår till 1490 m² BRA (ca 1590 m² 
BTA). Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är mest lämpad 
för fastigheten.  Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn.  
Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands-
regionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassningar. Byggnadens tak kommer att 
förses med solcellspaneler. 
 
Att projektet överskrider budget beror på en kraftigare prisutveckling än 
tidigare bedömning. Det beror även på att tomtens beskaffenhet medfört högre 
kostnader för exempelvis schakt och suterräng, att byggnaden fått sedumtak 
samt en utökad solcellsanläggning. Förskoleverksamheten är idag inhyrd i 
moduler i Trollevi som avflyttas när den nya förskolan är inflyttningsklar. 
Bygglovet för tillfälliga paviljonger går ut 2025 och behöver ersättas med nya 
lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. Den avgående kostnaden för 
befintliga paviljonger uppges till - 1 470 636 kr vilket avser hyran till 
paviljongägaren. När hänsyn även tas till Borås Stads egna kostnader för drift, 
konsumtion och kapital beräknas den avgående kostnaden till 2 928 000 kronor. 
Det innebär att investeringen i nuläget inte medför någon ökad kostnad för 
Borås Stad jämfört med befintliga paviljonger. Byggstart beräknas preliminärt 
till april 2023 och med preliminär inflyttning maj 2024.  

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Äventyrets förskola från Lokalförsörjningsnämnden 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: Godkänna ytterligare 10 422 000 kronor utöver 
de 52 500 000 kronor som ingår i Borås Stads investeringsbudget 2023 
avseende nybyggnation av Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4 och 
därmed anvisa Lokalförsörjningsnämnden 62 922 000 kronor, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Återremittera ärendet 
till Lokalförsörjningsnämnden med uppmaning om att se över projektets 
utformning för att bättre svara mot avsatt belopp i investeringsbudgeten, se 
bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) 
till förmån för sitt återremissyrkande. 
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§ 21 Dnr KS 2022-008892.6.1.2 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti  
2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad blev 2021-12-25 uppsagd som hyresgäst för nya villkor avseende 
fastigheten Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB med dotterbolaget 
Simonsland Fabriken AB som hyresvärd. De nya villkoren från Kanico AB 
bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, indexuppräkning 100%, 
värmetillägg med 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 15 år. Efter förhandlingar 
resulterade detta i stället i en avtalslängd på 12 år och med en bedömd 
hyresökning på ca 18 %. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade att godkänna avtalsförslaget 2022-11-22, 
som avser ett hyresavtal på 12 år, en hyra på 3 900 500 kr/år och med start från 
1 augusti 2023. Avtalet avser en yta på 2 690 kvm som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för närvarande använder. 1 364 kvm avser gymnasial 
vuxenutbildning och yrkesvux, resterande 1 326 kvm avser yrkeshögskolan 
fram till 2023-06-01. Efter denna tidpunkt kommer den delen stå tom eftersom 
det i nuläget inte finns någon ny tilltänkt hyresgäst. Enligt Lokalförsörjnings-
förvaltningen är planen att använda ytan som expansion för YH eller annan 
utbildningsverksamhet, men kan innebära ett tomrum någon tid innan annan 
verksamhet är på plats. 
 
Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Simonsland 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna villkorsändring av hyresavtal 
för Simonsland 16, från den 1 augusti 2023, med en avtalstid på 12 år och en 
årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 
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Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Återremittera ärendet 
till Lokalförsörjningsnämnden. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att 
återkomma med vilka behov som finns av förhyrningen av de 1 326 kvm som i 
dagsläget saknar tilltänkt hyresgäst, se bilaga. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att ärendet avslås om 
deras återremissyrkande faller. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att bifalla förslaget 
men anser att hyreshöjningarna motiverar en extern granskning av huruvida 
avtalsvillkoren är marknadsmässiga och/eller rimliga. Mot denna bakgrund 
uppdras Statsledningskansliet att anlita en extern granskare som kan värdera 
avtalsvillkoren. Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från 
den 1 augusti 2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 
500 kronor, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet avslås om 
deras återremissyrkande faller. 
 
Proposition 
För att utse återremissyrkande i huvudproposition ställer ordföranden 
proposition på bifall dels till Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) 
återremissyrkande och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
återremissyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD) 
och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Linnea Kläth (MP), Marie Jöreteg (M), 
Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Annette Carlson 
(M) och Kerstin Hermansson (C) avstår. 
 
Röstförklaring 
”Vid voteringen fanns ett yrkande att avgöra frågan under mötet samt två 
yrkanden på återremiss, varav ett från Sverigedemokraterna samt ett från 
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Kristdemokraterna/Moderaterna. Vid den inledande voteringen om vilken 
återremiss som skulle ställas mot yrkandet att avgöra frågan under mötet blev 
röstsiffrorna 2–2, vilket gjorde att jag, Ulf Olsson, i min egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande fick fälla avgörandet, vilket åligger mig enligt 
kommunallagen. I den omröstningen föll min röst på förslaget från 
Kristdemokraterna/Moderaterna.” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) återremiss ska ställas mot 
om ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till om ärendet ska 
avgöras idag och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:  
Ärendet ska avgöras idag.  
 
Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) 
till förmån för sitt återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Anna Svalanders (S) 
förslag och dels till om ärendet ska avslås och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Anna Svalanders (L) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat att avslå ärendet”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Linnea Kläth 
(MP), Marie Jöreteg (M), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Anna 
Svalander (L), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson 
(S) samt nej av Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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§ 22 Dnr KS 2020-001042.6.1.1 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende 
Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 och avser nybyggnad 
av en förskola med tillagningskök i Sjömarken. Byggnaden uppgår till ca 1 220 
m² BRA. Lekgården är ca 3 000 m².  Med hänsyn till järnvägen uppförs en 
skyddsmur. Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga 
verksamhet, parkeringsytan kopplat till förskola, badresors verksamhet och 
allmänhet/badgäster samt mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande 
gator. 
 
Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn. Den kommer 
ersätta Sjögårdens förskola som har bygglov som upphör för inhyrda 
paviljonger (60 platser). Byggstart beräknas preliminärt till november 2023 och 
med preliminär inflyttning januari 2025. Investeringen beräknas innebära en 
utökad kostnad med ca 1 688 tkr/år i jämförelse med nuvarande kostnad för 
Sjögårdens förskola. 
 
Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för nybyggnad av Badstrandsvägens förskola från 

Lokalförsörjningsnämnden 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit Kommunstyrelsen besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
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förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende 
Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Avstyrka Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 23 Dnr KS 2022-008512.4.3.1 

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan enligt nedan: 
 
Grundskolenämnden    3 653 586 kronor  
Förskolenämnden  18 738 042 kronor 
 
Summa   22 391 628 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad kommer under 2023 att erhålla statsbidrag till förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av 
maxtaxan. För 2023 gäller följande preliminära belopp: 
- Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 22 391 628 kr 
 
Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket 
innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av 
standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
kostnadsutjämningen för kommunerna. Statsbidraget fördelas i sin helhet till 
Grundskolenämnden och Förskolenämnden med tilldelat kommunbidrag som 
grund. Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 2023: 
 

Belopp i kr 
Inkomstbortfall maxtaxa 

Grundskolenämnden   3 653 586 

Förskolenämnden 18 738 042  

Summa 22 391 628  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Statistiska centralbyrån om statsbidrag avseende förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2023, preliminärt 
utfall 
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§ 24 Dnr KS 2022-008701.1.2.25 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kronor. 
Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 
Avgifterna gäller fr om 2023-04-01. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) 
till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har utifrån en ändring i skollagen (2022:241) skärpt kraven för 
enskild och juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för pedagogisk 
omsorg. Dessa skärpta lagkrav ställer därför även större krav på 
myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det ett mer 
omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk omsorg.  
Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från och med 1 januari 
2023 rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av 
enskild som huvudman för pedagogisk omsorg. Förskoleförvaltningen har gjort 
en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för hantering av ny ansökan som 
utgår från ett verkligt ärende. Det är denna tidsåtgång som ligger till grund för 
Förskolenämndens förslag: 
 
Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kronor. 
Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 
Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om avgift vid ansökan om godkännande av 

fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd. 
2. Bilaga1 SFS 2022-241 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avgift för hantering av ansökan om 
godkännande av pedagogisk omsorg uppgår till 25 000 kronor. Avgift för 
hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg uppgår till 
15 000 kronor. Avgifterna gäller fr om 2023-04-01. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avgift för hantering 
av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg uppgår till 10 000 kronor 
för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg som drivs av en dagbarnvårdare 
i sitt eget hem. Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk 
omsorg uppgår till 25 000 kr för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg i 
annan form. Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för 
pedagogisk omsorg uppgår till 15 000 kronor. Avgifterna gäller fr om 2023-04-
01, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Niklas Arvidsson (KD) 
och Helena Ishizakis (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) 
förslag och dels till Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) yrkande 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 25 Dnr KS 2022-001242.6.1.1 

Anslagsframställan Björkbo LSS  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 29 378 000 kronor för 
nybyggnad av Björkbo LSS, Sölebo 2:1, Skalle Fristad, under förutsättning att 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter. Projekteringsframställan 
antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och tillstyrktes av Sociala 
omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-03-07. 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 
projektbudget om 19 000 tkr. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 
styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 
förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 
kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 
daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 
 
Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 
lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 
lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga. Byggstart preliminär 
mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. Projektets budget är baserad 
på inkomna anbud till 29 378 000 kronor. Investeringsutgifter utslagen per m² 
(BTA) är 37 282 kronor. Avvikelsen mellan budget och anslag beror främst på 
den kraftiga prisutvecklingen på marknaden. 
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan Björkbo LSS samlat dokument, 

Lokalförsörjningsnämnden 
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§ 26 Dnr KS 2022-008951.1.2.25 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ersättning för utförande av 
LSS daglig verksamhet enligt LOV 2023. Kommunstyrelsen beslutar också att 
Sociala omsorgsnämnden fr.o.m. 1 januari 2024 årligen fastställer ny 
ersättningsnivå till utförare av LSS daglig verksamhet som höjs enligt fastställt 
OPI-index och delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet. 
 
Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,7 % 
för 2023. Uppräkning med 2,7 % motsvarar nämndens ramuppräkning för 
förväntade pris- och löneökningar enligt Budget 2023 planeringsunderlag.  
Sociala omsorgsnämnden föreslår också att Kommunstyrelsen ska besluta att 
ersättningen fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt OPI-index. Detta 
innebär att ersättningen årligen justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKR 
publicerar i december varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Sociala omsorgsnämndens beslut med bilaga ersättningsnivåer, 2022-11-21 
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§ 27 Dnr KS 2022-009481.1.2.1 

Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras och kostnadsför i 2022 års 
bokslut 27 miljoner kronor i utgift samt 27 miljoner kronor för driftkostnad, 
totalt 54 miljoner kronor. Inget ställningstagande har gjorts om val av 
åtgärdsalternativ, men riskvärderingens högsta kostnadsbedömda 
åtgärdsalternativ innebär 30 miljoner kronor i utgift för reningsanläggning samt 
30 miljoner kronor i driftskostnad för kontrollprogram och fördelas enligt 
ansvarsutredningen mellan Borås Stad 90% och Borås Energi och Miljö AB 
10%. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk (Gässlösa ARV) utfördes 2017 
en miljöinventering av samtliga byggnader på området. I samband med detta 
gjordes en historisk inventering då det framkom uppgifter om att en slamlagun 
från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen strax söder om 
reningsverket. Enligt uppgift har deponering av slam från avloppsreningsverket 
skett till slamlagunen under perioden 1946–1954. Huvudsakliga 
föroreningsinnehållet är metaller (bl.a. zink, krom), olja samt organiska 
miljöföroreningar. 
 
Hifab gjorde en översiktlig markundersökning samt riskbedömning 2018 och 
en efterföljande huvudstudie och åtgärdsutredning gjordes 2022. Den faktiska 
föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från slamlagunen som 
övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via ledningar och diken.  
Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:   
- Nollalternativ (endast vallen förstärks, föroreningsspridning fortgår) 
- Alternativ 1: Rening av ytvatten vid Lagunen  
- Alternativ 2: Rening av ytvatten vid Viskan  
- Alternativ 3: Schakt och deponering 
Med hjälp av SGI:s riksvärderingsverktyg SAMLA gjordes 2020 en bolags- och 
förvaltningsövergripande om riskvärdering av de föreslagna åtgärdsalternativen. 
I riskvärderingen utgår man från sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 
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i ett 5-årigt respektive 100-årsperspektiv. Syftet med riskvärderingen är att 
utgöra en grund för kommande beslut om val av den mest hållbara åtgärden för 
att reducera riskerna från slamlagunen. Utifrån Viskan-projektet och bl.a. 
möjligheterna för statliga bidrag till sanering av Viskan är det angeläget att 
minimera tillförseln av ytterliga föroreningar till Viskan varvid reningsåtgärder 
för slamlagunen är angelägna. 
 
Holmgrenhansson Advokatbyrå AB har gjort en ansvarsutredning. Miljöbalken 
10 kap är tillämpligt för aktuellt förorenat område. Utredningen belyser 
ansvarsfrågan för efterbehandling av föroreningarna och olika resonemang 
kring bl.a. tidsaspekter, verksamhetsutövare, VA-kollektivet, avfallskollektivet, 
fastighetsägaren, kvarvarande textilföretag, Gässlösa ARV, Borås Energi och 
Miljö AB (BEMAB) och Borås Stad. Sammantaget bedöms 
verksamhetsansvaret vara delat mellan Borås Stad och BEMAB med en skälig 
fördelning för efterbehandlingskostnaden på 90 % Borås Stad och 10 % 
BEMAB. 
 
För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras i 2022 års bokslut 27 mnkr som 
utgift för reningsanläggning samt 27 mnkr för driftkostnad i ett 100 års-
perspektiv. Inget ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men 
riskvärderingens högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i 
utgift för reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram 
och fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad med 90% och Borås 
Energi och Miljö med 10%. 
 
Beslutsunderlag 
1. Åtgärdsutredning HIFAB 2022 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit Kommunstyrelsen 
besluta: För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras och kostnadsför i 2022 
års bokslut 27 mnkr i utgift samt 27 mnkr för driftkostnad, totalt 54 mnkr. 
Inget ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men 
riskvärderingens högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i 
utgift för reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram 
och fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad 90% och Borås 
Energi och Miljö AB 10%. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: För framtida åtgärd för slamlagunen 
reserveras och kostnadsför i 2022 års bokslut 27 mnkr i utgift samt 27 mnkr för 
driftkostnad, totalt 54 mnkr. Inget ställningstagande har gjorts om val av 
åtgärdsalternativ, men riskvärderingens högsta kostnadsbedömda 
åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i utgift för reningsanläggning samt 30 mnkr i 
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driftskostnad för kontrollprogram och fördelas enligt ansvarsutredningen 
mellan Borås Stad 90% och Borås Energi och Miljö AB 10%. 
 
Stadsledningskansliet uppdras att ytterligare utreda Åtgärdersalternativ 3: Schakt 
och deponering, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 28 Dnr KS 2022-007941.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av intern kontrollplan 2023 för Akademiplatsen AB godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet med de kommunala bolagens internkontrollplan för 2023 behandlades 
av Kommunstyrelsen den 5 december 2022. Då styrelsen i Akademiplatsen AB 
inte hade antagit någon internkontrollplan utifrån verksamhetsförändringar 
saknades dokument från det bolaget. Kommunstyrelsen framförde att 
Akademiplatsen AB behöver inkomma med intern kontroll då det ännu inte är 
beslutat när verksamhetsförändringarna kommer ske. Bolaget har upprättat en 
riskanalys gällande sammanslagningen av verksamheten Borås Kongress och 
IBAB, som härmed redovisas. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Riskanalys 2023 från Akademiplatsen AB, inkommen handling nr 16 
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§ 29 Dnr KS 2022-009141.2.4.0 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
En kapitaltäckningsgaranti har tidigare utfärdats för Borås Stadshus AB på 
begäran från bolagets externa revisorer. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar 
Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB vid var tid har ett eget kapital som 
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Kapitaltäckningsgarantin 
behöver nu förnyas i samband med ny mandatperiod. Borås Stadshus AB 
lämnar för egen del kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Djurpark & 
Camping AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i 
Borås AB. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(54) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr KS 2021-004852.6.1.1 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 25 242 000 kronor för 
nybyggnad av Rydsvägen LSS, Häljasjö 1:102, Gånghester, under förutsättning 
att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  
Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-09-06. Projektet finns med i Borås Stads 
investeringsbudget 2023 med ett belopp om 21 000 tkr. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat på liknande sätt som det nyligen 
uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i Sjömarken, men med revideringar 
gällande personalutrymmen, och består av 5 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 488 m2 BRA (551 m2 
BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat lokal för daglig verksamhet 
på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller kommer 
att installeras på en av takytorna. 
 
I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 
är inte aktuell i projektet. Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 
2024. Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. Avvikelsen mellan 
budget och anslag beror främst på den kraftiga prisutveckling som skett i 
omvärlden. 
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden samlat dokument 
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§ 31 Dnr KS 2022-009343.7.2.0 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna bifogad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning gäller från den 1 feb. 2023 (se bilaga 1). Matavgiften 
motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär lika stora 
delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. Livsmedelskostnaden 
har stigit kraftigt under 2022 och dess andel av avgiften kommer därmed att 
öka. Övriga kostnader består i huvudsak av personalkostnader. Matavgiften är 4 
650 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga måltider under dagen. 
Jämfört med föregående år är det en ökning med 10,7 %. 
 
Enligt livsmedelsverkets riktlinjer ”bra måltider i äldreomsorgen” och utifrån 
den enskildes behov bör måltiderna delas upp i fler små energi-proteintäta mål 
som är spridda över dygnet. Därför separeras inte mellanmål som egna måltider 
inom vård- och omsorgsboende (SOL) från och med 2019. Kommunstyrelsen 
beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-verksamheten ska 
motsvara livsmedelskostnaden. För 2023 beräknas den genomsnittliga 
livsmedelskostnaden för personer i åldersgruppen 18 – 60 år till 3 210 kr per 
månad. Jämfört med 2022 är detta en ökning med 18,8 %. 
 
Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år tas bort från författningssamlingen. 
Avgiften för mat räknas upp och inkluderas istället i Kommunstyrelsens taxa 
för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedels-
kostnader tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med 
mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när 
vårdavgiften har betalats. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023 
2. Sociala omsorgsnämndens beslut 2022-08-29 Taxa för korttidstillsyn för 

barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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§ 32 Dnr KS 2022-009131.2.2.3 

Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen 
Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 62,9 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 3,1 mnkr i moderbolaget och återstående    
59,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & 
Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2022 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stadshus AB:s 
förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stadshus AB:s 
förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. Kommunstyrelsen delegeras att 
efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag, se 
bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 33 Dnr KS 2023-000621.1.2.25 

Initiativärende: Generellt anstånd med vissa 
betalningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Ärendet skickas på beredning till Stadsledningskansliet. 

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Marie Jöreteg (M) har lämnat ett initiativärende till 
dagens sammanträde, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende av Annette Carlson (M) och Marie Jöreteg (M): Generellt 

anstånd med vissa betalningar 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Marie Jöreteg (M) 
har föreslagit Kommunstyrelsen besluta: Vi föreslår att kommunen ger anstånd 
till de som så önskar och begär för avgifter inom barnomsorg, omvårdnad i 
särskilt och ordinärt boende samt vatten och renhållning. Viten, tidigare 
uppkomna avgifter samt dröjsmålsräntor m m ska inte omfattas av möjligheten 
till anstånd. Generellt anstånd ska begränsas i tid till första tertialet 2023 och ger 
då tillfälligt en möjlig ekonomisk lättnad genom att betalningsskyldigheten 
skjuts fram i tid. Vi föreslår även att de som använder sig av anstånd ska få 
upplupet belopp fördelat på årets resterande månader i de fall de inte kan betala 
hela summan på en och samma gång, till exempel när elstöd betalats ut. 
Kommunstyrelsen föreslås uppmana berörda nämnder och bolag att använda 
sig av möjlighet till anstånd med betalning enligt ovan redovisade förslag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet skickas på 
beredning till Stadsledningskansliet. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska skickas på 
beredning till Stadsledningskansliet och dels till om ärendet ska avgöras idag 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 34 Dnr KS 2019-004643.1.1.2 

Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för 
del av Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslutet och skickar det till 
Samhällsbyggnadsnämnden som inriktning för detaljplanearbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att upprätta detaljplan för verksamheter för del av 
fastigheten Osdal 2:1. Efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor 
och för att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba 
proaktivt med att ta fram nya attraktiva verksamhetsområden.  
Kommunstyrelsen initierade ett nytt detaljplaneuppdrag med syfte att skapa ett 
nytt verksamhetsområde inom fastigheten Osdal 2:1. Området som ska utredas 
omges av gamla Varbergsvägen i öster och Viskadalsbanan i väster. 
 
Borås Stad önskar också i enlighet med utpekat område V6 Godsterminal Syd i 
översiktsplanen från 2018, att pröva möjligheten att anlägga en järnvägsansluten 
Dryport. Det geografiska läget i anslutning till Viskadalsbanan och väg 27 samt 
närhet till väg 40 och 41 är strategiskt för omlastning av gods mellan järnväg 
och väg. Via Viskadalsbanan och Kust till Kustbanan har området direkt 
järnvägsförbindelse med Göteborgs och Hallands hamnar. Det möjliggör att 
gods som idag transporteras via väg 40 och 41 mellan hamnarna och Borås kan 
överföras till järnväg. 
 
Utöver den yta som krävs för en järnvägsansluten Dryport syftar detaljplanen 
att möjliggöra för nya verksamhetstomter som Borås Stad har ett stort behov 
av. Det beror bland annat på att flera större lager- och e-handelsföretag har 
behov av omlokalisering.   

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om detaljplan för Osdal 2:1, del av, Elipsen från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2019-2225 
2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för del av Osdal 2:1, del 

av Elipsen (Verksamhetsområde Gutta) 
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§ 35 Dnr KS 2022-006583.2.1.0 

Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2 

Kommunstyrelsens beslut 
Miljörapporten för Borås Stad 2022 tertial 2 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads miljöarbete fram till tertial 2 2022 har följts upp i en rapport, vilken 
skickats av Miljö- och konsumentnämnden till samtliga nämnder och bolag. En 
mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete under 2018-2022 
kommer vid årsrapporteringen vid tertial 3. Miljö- och konsumentnämnden 
ansvarar för samordningen av rapporteringen. 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2022 Tertial 2 från Miljö- och konsumentnämnden, med 

samtliga bilagor 
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§ 36 Dnr KS 2021-008931.1.6.25 

Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om 
människohandel och sexköp 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ”En lägesbild över människohandel och 
sexköp i Borås kommun – november 2022” till handlingarna. Därmed anses 
initiativärendet vara besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet lade fram initiativärendet på kommunstyrelsens sammanträde 
den 22 november 2021. Vänsterpartiet hänvisar till artiklar som Borås Tidning 
publicerat och menar att det genom BTs granskning står klart att sexköp och 
människohandel äger rum i Borås kommun. Därför, menar Vänsterpartiet, är 
det viktigt att dessa samhällsproblem uppmärksammas och att Borås Stad hittar 
strategier för att motverka problemen. Som ett första steg i att ta fram lämpliga 
strategier för att motverka ovan nämnda problem, föreslog Vänsterpartiet att 
kommunstyrelsen skulle besluta att ta fram en lägesbild om människohandel 
och sexköp. Kommunstyrelsen beslutade enligt Vänsterpartiets förslag. 
Centrum för kunskap och säkerhet färdigställde lägesbilden den 1 november 
2022. 
 
Lägesbildens slutsatser är att det går att slå fast att det förekommer sexhandel i 
Borås, men att det i nuläget inte går att veta hur omfattande den är. I 
lägesbilden framkommer att det finns verksamheter i Borås Stad som arbetar 
för att hjälpa personer som är utsatta inom sexhandeln, exempelvis 
Mikamottagningen och Miljöförvaltningen, men att det är oklart hur det 
förebyggande arbetet ser ut i staden. Även om den samlade kunskapen om 
sexhandeln i Borås är låg i dagsläget, finns det möjligheter att bygga upp 
kommunens förmåga att arbeta mot sexhandeln. Utifrån den information som 
framkommer i lägesbilden kan olika interventioner antas vara verkningsfulla för 
att motverka sexköp och att fler börjar sälja sex, exempelvis utbildningsinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
1. ”En lägesbild över människohandel och sexköp i Borås kommun – 

november 2022”, 2022-11-01 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit Kommunstyrelsen besluta: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga ”En lägesbild över människohandel och 
sexköp i Borås kommun – november 2022” till handlingarna. 
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Vidare yrkar Ylva Lengberg (S) på följande justering i sitt eget förslag: 
”Kommunstyrelsen beslutar att lägga ”En lägesbild över människohandel och 
sexköp i Borås kommun – november 2022” till handlingarna. Därmed anses 
initiativärendet vara besvarat.” 
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