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Datum 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 15 oktober 2018 
kl. 14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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 Ärende  

1.  Val av justerare 
 

 

2.  Anmälningsärenden 2018-10-15 
Dnr 2018-00638 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2018-10-15 
Dnr 2018-00637 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. S1 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2019-2022 
Dnr 2018-00367 1.1.1.25 Programområde 1 

(Bil) 

5. KU1 Svar på motion av Patric Cerny (L): Inför kompiskortet i Borås 
Dnr 2018-00168 1.1.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

6. KU2 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
Dnr 2018-00250 1.1.1.25 Programområde 1 

(Bil) 

7. E1 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp  
Dnr 2018-00033 2.4.2.3 Programområde 1 

(Bil) 

8. E2 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 med anhållan 
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås 
Dnr 2018-00625 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

9. E3 Prisjustering VA-taxa 2019 
Dnr 2018-00447 3.3.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

10. E4 Avfallstaxa - hushåll inför 2019. 
Dnr 2018-00448 3.3.3.0 Programområde 1 

(Bil) 

11. E5 Modulskola till Daltorpskolan F-6. 
Dnr 2018-00620 2.6.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

12. E6 Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- ombyggnad av 
omklädningsbyggnad 
Dnr 2018-00058 2.6.1.1 Programområde 3 

(Bil) 

13. E7 Upphandling av nya montrar till Textilmuseet 
Dnr 2018-00613 1.2.4.0 Programområde 2 

(Bil) 

14. SP1 Anmäla intresse till arkitektävlingen - Europan 15 
Gässlösaområdet 
Dnr 2018-00647 3.1.1.0 Programområde 2 

(Bil) 
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Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2019-2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige 

besluta: 

 

Första meningen under rubriker ”Kommunalråd” i bilaga A till ”Bestämmelser 

om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022” skall lyda: ”Till 

kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad” 

 

Datum 

2018-09-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00367 1.1.1.25 Programområde 1 

Handläggare: Göran Björklund 
 

Datum 

2018-09-18 Göran Björklund  

  Avdelningschef 

 

S1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00367 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2019-2022 

Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, 

Kommunfullmäktige besluta 

Första meningen under rubriker ”Kommunalråd” i bilaga A till ”Bestämmelser 

om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022” skall lyda: ”Till 

kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad”            

Ärendet i sin helhet 

 Kommunfullmäktiges Arvodesdelegation har tillskrivit fullmäktige och 
föreslagit att kommunalrådens rätt till semester tas bort och att semesterrätten 
löses in. 
 

            

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 



Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:1 

Borås Stads Författningssamling 2018 
. 

 

 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022, Spårbara ändringar 

 
§ 5 
 
Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A. Kommunalråd äger för varje år ta ut den 
ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till 
enligt AB 01. Under denna ledighet utgår, utöver arvode, ersättning motsvarande 
semesterdagstillägg enligt AB 01.  
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid 
ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för 
värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till 
minst 20% av heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt 
KPAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är 
förtroendevald försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt 
beslutade särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående 
arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande 
specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför 
mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01 
och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL)  
 

Bilaga A 
 

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m 
 
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2019-01-01--2022-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma som 
kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. Till 
ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 80 
% av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %. 

 

Arvodesgrupp A 3,5 GN 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

 
Arvodesgrupp AB 2.0 GN 
Förskolenämnden 

 
Arvodesgrupp B 1.8 GN 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 

Arvodesgrupp C 1,7 GN 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 



Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:2 

Borås Stads Författningssamling 2018 
. 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Borås Energi och Miljö AB 
 
Arvodesgrupp CD 1,5 GN 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 

 

Arvodesgrupp D 1,2 GN 
Miljö- och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 

 
Arvodesgrupp E 0,9 GN 

Revisorsgrupperna 
Vice ordförande i revisorsgruppen 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till 
EU-parlamentet och folkomröstning). 
Borås Djurpark AB  

Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB 
 

Arvodesgrupp F 0,6 GN  

Borås kommuns parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB 
 
Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A. 
 

Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 1,2 GN per månad. De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommun- 
styrelsen utbetalas 0,2 GN/månad och till andre vice ordförande 0,08 GN/mån. 

 

Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke angiven 
företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 §§. 

 

Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller 
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i 
Kommunfullmäktige. 





 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Göran Björklund 
Handläggare 
033 358300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-09-17 
Instans 

Kommunfullmäktiges 
arvodesdelegation 
Dnr KS2018-00027  

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2019-2022 

Kommunfullmäktiges arvodesdelegation föreslår 

Kommunfullmäktige besluta 

Första meningen under rubriker ”Kommunalråd” i bilaga A till ”Bestämmelser 

om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-2022” skall lyda: ”Till 

kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad”  

Mot beslutet reserverar sig Crister Spets (SD), se bilaga.           

Ärendet i sin helhet 

 Kommunalråden har idag rätt till semester enligt följande: ”Kommunalråd äger för 
varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med 
motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet utgår, 
utöver arvode, ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.”  
 
Stadsledningskansliet, förhandlingschef Annika Dahlén, har utrett frågan om 
semester för kommunalråd. Enligt SKL skall kommunalråd inte vara anställda utan 
ha arvode. Fråga om inlösen av semesterrätten har därför blivit aktuell. Utifrån 
gällande kommunalrådslön 2018 (57.550 kr/mån) föreslås att arvodet i 2018:års 
nivå skulle räknas upp med 2.997 kr/dag x 30 som kompensation för borttagen 
semesterrätt (2.648,88 semesterdaglön + 348,18 semesterdagstillägg). Ny 
kommunalrådslön skulle alltså vara 65.000/mån i 2018:års nivå om borttagen 
semesterrätt kompenseras. 
  
För att inte denna kompensation ska slå igenom på alla arvoden genom kopplingen 

till GN (grundnivån) föreslås att kommunalrådens nya arvodesnivå blir 1,2 GN.            

 

 

Per-Olof Höög 

Ordförande 

   Göran Björklund 

   Kommunsekreterare 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Inför 

kompiskortet i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.      

Då Följa med-kortet uppfyller intentionen i motionen om införandet av 

kompiskortet anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad.     

Datum 

2018-09-25 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2018-09-26 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00168 1.1.1.1 Programområde 3 

Handläggare: Malin Yderhag 

Datum 

2018-09-20 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00168 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Motion: Inför 

kompiskortet i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Motionen är besvarad.       

Då Följa med-kortet uppfyller intentionen i motionen om införandet av 

kompiskortet anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad.      

Ärendet i sin helhet 

Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat 

in förslaget att införa kompiskortet i Borås.         

Kompiskortet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med 

funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Genom 

innehav av kortet ska du kunna ta med dig en vän och denna får fri entré, 

träningsavgift eller liknande beroende på vad arrangören valt ska ingå. Man ska 

ha en pågående insats enligt LSS för att ha möjlighet att ansöka om 

Kompiskortet som är gratis. 

I projektet ”Ett gott liv” föreslogs ett så kallat Följa med-kort som syftar till att 

ge ökad social samvaro för personer med funktionedsättning (nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga). Alla som är bosatta i Borås 

kommun, oavsett ålder och oavsett om den har någon beviljad insats eller ej, 

kan ansöka om kortet. Innehavaren av kortet, som är personligt, betalar entré 

eller avgift som vanligt medan den medföljande går in gratis.  

Kommunstyrelsen ställde sig positivt till förslaget att införa ”Följa med-kortet” 

vid sammanträdet 2017-06-19 och beslutade att översända ärendet till Fritids- 

och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning. Följa med-kortet är nu infört i 

Borås Stad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion, 2018-02-22 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2018-09-20 

3. Beslutsförslag, 2018-09-20   

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna 

 

 
 
Inför kompiskortet i Borås 
 
Kompiskortet har som syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med 
funktionsvariationer att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Kortet gör det lättare att ta sig 
ut på olika aktiviteter då en vän kan följa med helt gratis. 
  
Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med intellektuella, psykiska eller fysiska 
funktionsnedsättningar. Man ska ha en pågående insats enligt LSS för att ha möjlighet att ansöka 
om Kompiskortet som är gratis. 
  
Kompiskortet ger möjlighet att ta med sig en kompis som extra stöd, hjälp och sällskap på olika 
aktiviteter och arrangemang. Den som fått ett kort beviljat bestämmer själv vem som följer med, 
det kan till exempel vara en vän, personal eller släkting. Kompisen får fri entré, träningsavgift, 
medlemskap eller biljett helt beroende på vad arrangören har beslutat ska ingå. Kortet bygger på 
att kommunen och föreningslivet gör sina evenemang tillgängliga enligt gå ”två för en”. 
  
I Umeå kan man med Kompiskortet gå två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och 
idrottsaktiviteter. Där kan man ansöka om ett Kompiskort om man är över 12 år, bor i Umeå 
kommun och har ett LSS-beslut. 
  
Kompiskortet finns i många kommuner i södra Sverige bl.a. alla kommuner i Blekinge, Växjö, 
Alvesta, Lessebo, Älmhult och Lund. Erfarenheterna visar att fler personer får tillgång till idrott, 
fritid och kulturutbud, vilket bidrar till ökad delaktighet och gemenskap för alla medborgare. 
Föreningar får fler besökare på sina evenemang och når nya målgrupper. 
  
  
Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta: 
  
Att Sociala omsorgsnämnden/ Fritid och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utifrån de goda 
exempel som finns införa kompiskort även i Borås kommun 
 
 
 
Patric Cerny (L) 
 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna upprättad rapport Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i 

budget.        

 

 

 

Datum 

2018-10-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00250 1.1.1.25 Programområde 1 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2018-10-03 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00250 1.1.1.25 

  

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättad rapport Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i 

budget.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 

får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om 

uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 

protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 

ärendet. För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för uppdrag 

rapporteras till Kommunfullmäktige två ggr per år. Detsamma gäller när 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.  

I bilagan till detta ärende finns de 19 aktuella uppdragen för Kommunstyrelsen 

som skapats på detta sätt.                                   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, uppdrag som inte ingår i budget, 2018-10-03 

2. Bilaga, Uppföljning av Kommunstyrelsens uppdrag som inte ingår i budget

   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2018, nämndens rapport 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 
  



Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, nämndens rapport 2(5) 

Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

2017-00544 
Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Motion: Jämlikhetsutredning - Ja tack!  
2017-00427 
Svar på motion från Ida Legnemark (V): 
mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet- gör Borås till en MR-stad 
2017-00216 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning  
2016-0825 
Svar på motion av Hanna Bernholdsson 
(MP) och Tom Andersson (MP): Borås kan 
bli Sveriges bästa hbtqkommun 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att 
genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt ta fram ett 
förslag på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga rättigheter. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet är påbörjat, kartläggningen är steg 1. Arbetsgruppen 
träffas första gången den 27/8. 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Utreds i samband med arbetet i Insikt och Näringslivets 
Servicecenter för att se om och på vilket sätt vi kan följa upp den 
service staden lämnar. Förslag beräknas q1 2019. 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar för att bygga ett 
fritt WiFi-nät, på ett antal avgränsade platser i Borås. Ytterligare 
utredning behövs, för att fastställa hur stort underskott ett fritt 
WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle kunna finansieras. 



Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, nämndens rapport 3(5) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

§ 175 2016/KS0490 141 
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): 
Kommunikation med näringsidkare 

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med berörda nämnder utarbeta 
en rutin för att kommunicera med 
enskilda näringsidkare vid större 
ombyggnationer i staden och vid andra 
liknande situationer som påtagligt berör 
verksamheterna. Rutinen ska löpande 
utvärderas och dokumenteras i 
samarbete med berörda i syfte att 
ständigt förbättra den. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet är berett och beslutat av KS resp KF. Kommunstyrelsen 
har fått i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en 
rutin för kommunikationen med enskilda näringsidkare.Berörda 
förvaltningar och bolag är Tekniska, BEMAB och Borås Elnät. 
Kommunstyrelsen/Näringsliv har haft dialog med främst 
Tekniska och BEMAB kring frågan.Tekniska har ändrat sin 
hemsida så att enskilda näringsidkare kan prenumerera på 
information om gatuarbeten som berör dem. De får då ett email 
om detta. I det fall fastigheten direkt berörs så har tekniska en 
dialog med fastighetsägaren. BEMAB har ändrat på sitt sätt att 
informera och annonserar nu, kallar till informationsmöten mm 
för informera om störningar. Orsaken till irritationen hos 
näringsidkarna har varit omfattningen av ombyggnationerna och 
att dessa dragit ut på tiden. Kanalbygget och grävningen för 
Sobacken. Störningarna förväntas minska nu när dessa arbeten 
i stort är klara och åtgärderna bedöms därför räcka av respektive 
förvaltning/bolag.Uppföljning kommer att ske via servicecenter 
som också får information och kommer att kontakta enskilda 
näringsidkare för uppföljning. 

2017-00600 
Omtag av Orangeriet 

Kommunstyrelsen ges uppdraget att 
skyndsamt genomföra en upphandling 
för entreprenörer att inkomma med 
förslag om utformning av driften samt att 
driva Orangeriet. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Enligt fattat beslut i Kommunfullmäktige 20180322 anses 
uppdraget vara slutfört. 

§ 122 KS 2014-00499 107  
Svar på motion av Joakim Malmberg (L) 
och Alexander Andersson 
(C): Ny återvinningscentral i Sandared! 

I det kommande arbetet med en ny 
avfallsplan ska arbetet med en ny 
Återvinningscentral i Sandared 
inkluderas. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med en ny Återvinningscentral i Sandared kommer att 
inkluderas i pågående arbete med ny avfallsplan. 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet har dragit ut på tiden, Borås Stads leverantör av 
personalsystem har arbetat med en lösning för just detta. 
Lösningen har ännu inte kunnat presenteras från leverantören 
samt att det finns problematik där förtroendevalda även är 
anställda i Borås Stad vilket gör att dessa grupper i systemet 
måste separeras för att få en lösning. 

Vi kommer ta ett nytt grep i frågan hösten 2018 för att kolla på 
en lösning med en enklare e-tjänst för förtroendevalda. 



Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, nämndens rapport 4(5) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

§ 309 2016/KS0337 004 Revidering av 
Borås Stads arkivregler 

Ge arkivmyndigheten i uppdrag att 
utarbeta rekommendationer och riktlinjer 
för arkivreglernas tillämpning. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med riktlinjer för arkivreglernas tillämpning pågår och 
förväntas vara slutfört hösten 2018. 

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av 
Alexander Andersson (C): Kommunal 
beredskap 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda frågan om kommunalt 
beredskapslager innehållande livsmedel, 
kemikalier för vattenrening samt bränsle 
och övrig materiel. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Uppdraget och utredningen kan anses slutfört eftersom frågorna 
omhändertagits i det fortlöpande arbetet med krisberedskap i 
Borås Stad. Krisberedskapssamordnaren vid CKS medverkar 
kontinuerligt vid nationella, regionala och lokala utbildnings- och 
informationsinsatser som berör området och håller frågorna 
aktuella. Samverkan sker även kontinuerligt med relevanta 
förvaltningar och bolag i krisberedskapsfrågor i Borås stad. 

§ 21 2016/KS0099 016 Svar på motion av 
Alexander Andersson (C): Kommunal 
beredskap 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda frågan om en resursplan för kris- 
och Beredskapsarbetet 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Arnbetet med krisberedskap och civilt försvar fortgår enligt vad 
som redovisats i föregående tertial. Dessutom: 
· Vad gäller personella resurser vid kris har Borås Stad och dess 
bolag krisberedskapsplaner med utpekade ansvarsområden. 
Därigenom säkerställs att det finns personella resurser vid 
kriser. Därutöver finns beredskapspersonal i tjänst 24/7 inom 
vissa samhällsviktiga funktioner både i kommunen och i vissa 
bolag. 
· Beträffande frivilligresurser pågår ett arbete med att omarbeta 
avtal mellan SÄRF, Borås Stad och FRG. Syftet är att 
effektivisera och höja förmåga och kompetens samt 
samverkansformer vid samhällskriser. Bedömningen är att Borås 
har en god personalförsörjning vid kriser. Initiativ har även tagits 
för ett utökat samarbete med Hemvärnet samt med civila 
organisationer. 

§ 109 2017/KS0360 024 Pensions- och 
försäkringsvillkor för förtroendevalda med 
hänsyn till 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att 
förtroendevalda i kommunala bolag 
också kan omfattas av OPF-KL och GL-
F. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet är avslutat. Frågan diskuterades med 
Arvodesdelegationen och underlag samt förslag till åtgärd 
lämnas till KF i ärende ”Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2019-2022”. Beslut togs av KF 
2018-06-20. 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Avvaktas domstolsutslag i ärende som har betydelse för 
ordningsstadga. 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

En arbetsgrupp är tillsatt och beredning pågår. Uppdraget är 
beräknat att kunna slutredovisas under hösten 2018. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

I de fall där förvaltningen har sett ett behov av att en 
medarbetare kvarstår i anställning efter 65 års ålder har 
förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i 
form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider, vilket 
är ett arbetssätt som förvaltningen kommer att fortsätta tillämpa. 
Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att 
ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få. Ingen 
vidare insats krävs för att nå upp till målet. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Kommunstyrelsen kommer genom projektet "Frisk organisation" 
skapa förutsättningar för organisationen att arbeta med den del 
av sjukfrånvaron som är att härleda till organisatoriska faktorer. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

I avdelningens arbete ligger att anpassa och införliva de verktyg 
vi har inom HR-området så att dessa stödjer våra HR-processer. 
Inom ramen för digitalisering ligger också uppbyggnaden och 
utveckling av den HR-modul i Stratsys som vi idag använder för 
att rapportera övertaligthet. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Förvaltningen är delaktig i arbetet med Integrationsmodellen 
som syftar till att öka möjligheterna till arbete för grupper som 
står till arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska 
ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna 
ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Stadsledningskansliet driver tillsammans med representanter 
från förvaltningarna en arbetsgrupp där vi tittar på strategier och 
systematik i kompetensförsörjningsarbetet. 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Fordringar om en sammanlagd summa av 262 416 kronor avskrivs. 

Datum 

2018-09-18 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2018-09-19 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00033 2.4.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Martin Jakobsson 

Datum 

2018-09-12 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00033 2.4.2.3 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 262 416 kronor avskrivs. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa av 262 416 

kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. 

Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots 

vidtagna inbetalningsåtgärder.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2018-10-15

2. Beslutsförslag, 2018-10-15

3. E-post från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2018-09-10

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningsservice, Servicekontoret, jeanette.daag-rezac@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

mailto:jeanette.daag-rezac@boras.se




Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Datum 

2018-09-18 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2018-09-19 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00625 1.2.3.3 Programområde 1 

Handläggare: Martin Jakobsson 

Datum 

2018-09-13 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00625 1.2.3.3 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Sammanfattning 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017. Kommunstyrelsen ska enligt stadgarna bevilja 

ansvarsfrihet. 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 

ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta 

fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- 

och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta 

och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till 

hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt 

för blinda. Företräde till stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva 

eller vars familjemedlemmar är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.  

Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 

Fastigheten bebos idag till ca 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter 

samt 1 lokal. 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Stiftelsen redovisar ett resultat för 2017 med -289 tkr, och det egna kapitalet 

vid 2017 års utgång uppgår till 1 102 tkr (32 % soliditet).  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 

ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017 från Stiftelsen Bostäder för blinda med anhållan om

ansvarsfrihet, 2018-09-04

2. Skrivelse, 2018-09-13

3. Beslutsförslag, 2018-09-13

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Bostäder för blinda, Box 55050 501 14 Borås

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 





























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Prisjustering VA-taxa 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

VA-taxans brukningsavgifter höjs med 11 % från och med den 1 januari 2019.  

 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

2018-09-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00447 3.3.2.0 Programområde 1 

Handläggare: Martin Jakobsson 
 

Datum 

2018-09-18 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00447 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

VA-taxans brukningsavgifter höjs med 11 % från och med den 1 januari 2019.  

            

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2019 föreslå en höjning av VA-

taxans brukningsavgifter med 11 %. Bolaget ansöker nu om 

Kommunfullmäktiges godkännande.  

 

Ärendet har föredragits på kommunalrådsberedning den 13 augusti 2018. 

 

VA-taxehöjningen behövs främst för att täcka de ökade kapitalkostnaderna som 

uppstår då det nya avloppsreningsverket tas i drift. I den ursprungliga budgeten 

för EMC (Energi- och Miljö Center) budgeterade bolaget en 8-procentig 

höjning av VA-taxan för det första hela räkenskapsåret i drift. Fördyringen av 

EMC medför att höjningen det första året i drift behöver bli 3 procentenheter 

högre än budgeterat. Över tid är dock prognosen för VA-taxans utveckling 

lägre än ursprunglig plan. 

 

Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som nödvändig utifrån 

investeringen i EMC, den uppkomna fördyringen samt VA-lagstiftningens 

balanskrav. 

          

Beslutsunderlag 

1. Borås Energi och Miljö AB:s framställan, 2018-06-04 

2. Borås Energi och Miljö AB:s styrelseprotokoll, 2018-05-24 

  

Samverkan 

- 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Energi och Miljö AB    Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)    Postadress Box 1713, 501 17 Borås    

Växel 033 35 81 00    Kundcenter 020 97 13 00    Fax 033 35 71 61    E-post kund@borasem.se    Org nr 556527-5590    Ingår i Borås Stadshus AB

 www.borasem.se 

 

  Till Kommunfullmäktige 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG  Prisjustering VA-taxa 2019 

 
 

 

Prisjustering VA-taxa 2019 
 
 

Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 

senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2019 års VA 

kostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina 

hyresgäster efter sommaren.   

VA-taxan kommer att höjas med 11 % från och med 2019-01-01.  

Avloppsreningsverket förväntas övergå till kommersiell drift under hösten 

2018. En av anledningarna till prisökningen är att vi nu börjar betala 

kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket. Från de första 

bedömningarna har investeringssumman dessutom ökat för det nya 

avloppsreningsverket.  

En annan bidragande anledning till att prisökningen sker är att vi ser ett 

behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 

leveranssäkerheten.  

 

Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att 

öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta  

 

att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2019 

 

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 11% 

 från och med 2019-01-01. 

 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Peter Maksinen 

Verkställande Direktör 

 





















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avfallstaxa - hushåll 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Avfallstaxa hushåll höjs med 1,5 % från och med den 1 januari 2019. 

 

 

 

 

 

Datum 

2018-09-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

2018-09-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00448 3.3.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Martin Jakobsson 
 

Datum 

2018-09-18 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00448 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avfallstaxa - hushåll 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avfallstaxa hushåll höjs med 1,5 % från och med den 1 januari 2019. 

           

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2019 föreslå en höjning av 

Avfallstaxa – hushåll med 1,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges 

godkännande.  

 

Avfallstaxan har inte höjts sedan 2007. Prishöjningen behövs då Borås Energi 

och Miljö AB avser investera i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall. 

Prishöjningen behövs även för att förbättra inpasseringssystemen till 

återvinningscentralerna samt för att möta ökat allmänt prisläge och ökade 

drivmedelskostnader.  

         

 Beslutsunderlag 

1. Borås Energi och Miljö AB:s framställan, 2018-06-04 

2. Borås Energi och Miljö AB:s styrelseprotokoll, 2018-05-24 

   

Samverkan 

- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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  Till Kommunfullmäktige 

 

BESLUTSFÖRSLAG  Avfallstaxa-hushåll 2019 

 
 
 

Avfallstaxa - hushåll inför 2019 
 

Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 

senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2019 års 

avfallskostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med 

sina hyresgäster efter sommaren.   

 

Avfallstaxan kommer att höjas med 1,5 % från och med 2019-01-01. D v s 

lägre än tidigare prognos.  

 
Avfallstaxan har inte höjts sedan 2007. För att fortsätta utveckla 

avfallshanteringen och även framöver säkerställa rimliga 

behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för 

matavfall.  

 

Vi förbättrar även inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det 

allmänna prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker 

till prisjusteringen 

 

Ytterligare prisförändringar kan ske på tilläggstjänster.  

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 

Avfallstaxan – hushåll 2019 

  

att ge VD i uppdrag att höja taxan med 1,5 % från och med  

 2019-01-01 

 

  

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Peter Maksinen 

Verkställande Direktör 





















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Modulskola till Daltorpskolan F-6. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om hyra av moduler till 

Daltorpskolan F-6 samt bevilja investeringsanslag om 24 300 000 kronor för 

etablering av modulskolan. En förutsättning för beslut är att 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Datum 

2018-09-26 Malin Carlsson   

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

2018-09-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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Susanne Glans 
Handläggare 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00620 2.6.1.1 

Kommunfullmäktige 

Modulskola till Daltorpskolan F-6. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om hyra av moduler till 

Daltorpskolan F-6 samt bevilja investeringsanslag om 24 300 000 kr för 

etablering av modulskolan. En förutsättning för beslut är att 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.     

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår att en modulskola uppförs för att möta 

Grundskoleförvaltningens behov av en F-6 skola med två paralleller. När 

modulskolan är klar är Grundskoleförvaltningens avsikt att lämna idag inhyrda 

lokaler på Druveforsvägen 33. Den nya modulskolan kommer att fylla 

Daltorpskolans behov av elevplatser fram tills en ny F-6 skola är inflyttningsklar 

i område Göta-Gässlösa. Delar av modulskolan kan även användas vid andra 

kommande evakueringar av större grundskolor (ombyggnationer) och där 

elever inte får plats i Kronängskolan. 

Den totala årliga kostnaden för modulskolan beräknas 2020 uppgå till 7 867 988 

kr. Under 2019 kommer endast kostnader för hyra och drift från halvårsskiftet 

varför den beräknas till 2 517 000 kr. Investeringsprojektet aktiveras i 2019 års 

bokslut och kapitalkostnader kommer därför bli en kostnad först 2020. 

Grundskolenämnden kommer att debiteras en schablonhyreskostnad för 

modulskolan enligt nuvarande internhyresmodell.     

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har ett behov av en F-6 skola för två paralleller. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår en modulskola som ska ta emot eleverna 

från Daltorpskolan F-6. Grundskoleförvaltningen avser att lämna de inhyrda 

lokalerna på Druveforsvägen 33 för en mer långsiktig lösning.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har till läsåret 2018/2019 uppfört Kronäng-

skolan i den södra delen av staden vid Gässlösavägen 56. Kronängskolan är en 

modulskola för två paralleller F-6 och ska användas som evakuering vid 

ombyggnation av stadens skolor. Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört 

en mindre förstudie om möjligheten att lokalisera den nya modulskolan intill 

och norr om Kronängskolan. Förstudien visar att det är möjligt att etablera 
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skolan på platsen. Disponeringen av tillgängliga ytor kommer att utvecklas 

under tiden för att möta skolans behov. 

Den nya modulskolan kommer att fylla Daltorpskolans behov av elevplatser 

fram tills en ny F-6 skola är inflyttningsklar i område Göta-Gässlösa. Delar av 

modulskolan kan även användas vid kommande evakueringar av större 

grundskolor under ombyggnad och där elever inte får plats i Kronängskolan. 

Modulskolan till Daltorpskolan är planerad att stå färdig till höstterminen 2019. 

Avsikten är att göra en förhyrning av paviljonger på initialt fem år med 

möjlighet till förlängning på 5 år. 

Den beräknade investeringsutgiften för uppförande av modulskola är 

24 300 000 kr och kommer att skrivas av under den förlängda avtalsperioden 

som är tio år. Räntekostnaden för investeringen blir år ett 403 988 kr och 

kommer att minska med 10 % per år om allt annat är oförändrat. Hyran för 

modulerna är 4 350 000 kr per år och ska indexeras och den övriga årliga 

driftskostnaden för lokalerna är beräknad till 684 000 kr. 

Den totala årliga kostnaden för modulskolan beräknas 2020 uppgå till 7 867 988 

kr. Under 2019 kommer endast kostnader för hyra och drift från halvårsskiftet 

varför den beräknas till 2 517 000 kr. Investeringsprojektet aktiveras i 2019 års 

bokslut och kapitalkostnader kommer därför bli en kostnad först 2020. 

Grundskolenämnden kommer att debiteras en schablonhyreskostnad för 

modulskolan enligt nuvarande internhyresmodell.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden: Modulskola till Daltorpskolan F-6, 

2018-08-21   

 

Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 











Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- 

ombyggnad av omklädningsbyggnad 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 15 410 000 kr för 

ny- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Sven Eriksonvallen       

Datum 

2018-10-02 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00058 2.6.1.1 Programområde 3 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2018-10-01 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E6 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00058 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- 

ombyggnad av omklädningsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 15 410 000 kr för 

ny- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Sven Eriksonvallen      

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen godkände 2018-02-05  projekteringsframställan för 

ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm 

1:407 med en projektbudget om 13 500 000 kr vilket finns upptaget i 

Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2018.  

Arbetet har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 

folkhälsonämnden och fotbollsklubben. Genom att riva befintliga 

modulbyggnader, kiosken samt en fristående byggnad och ersätta dessa med en 

ny större byggnad så kommer klubbens behov av en komplett klubblokal att 

tillgodoses. Åtgärden har också energibesparande effekter, bland annat genom 

den nya värmepumpsanläggningen.  

Den totala hyran beräknas till 1 046 tkr efter färdigställande, vilket är en 

hyreshöjning om 554 tkr. Projektet finns upptaget i Borås Stads 

investeringsbudget 2018 med en budget om 13 500 000. Byggstart planeras till 

hösten 2018 och inflyttning sker sommaren 2019. 

Kommunstyrelsen noterar att investeringsutgiften är högre än den av 

Kommunfullmäktige avsatta summan i årets investeringsbudget. Projektet är 

inte förändrat men prisbilden vid upphandlingen har visat sig bli högre vilket vi 

kunnat se även i andra objektsupphandlingar. Om en investeringsutgift avviker 

från den av Kommunfullmäktige beslutade nivån skall normalt denna prövas av 

Kommunfullmäktige. I detta fall skiljer det 1,9 mnkr vilket inte är oväsentligt. 

Den totala hyran för Fritids- och folkhälsonämnden beräknas dock öka med ca 

20 tkr vilket bl.a. beror på att driftkalkylen förbättrats. I och med att projektet 

är oförändrat och att hyresförändringen kan hållas på en rimlig nivå bedömer 

Kommunstyrelsen att anslagsbeslutet kan tas av Kommunstyrelsen. Detta ökar 

också möjligheten att projektet skall bli klart inom planerad tid och kunna tas i 

bruk inför höstterminen 2019. 
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse

2. Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden

3. Godkännande från Fritids- och folkhälsonämnden

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. Fritids- och folkhälsonämnden

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 





















 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
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Datum 

2018-06-19 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2017-00090 821 
 

  

 

Anslagsframställan avseende nybyggnad och 

ombyggnad på SE-vallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan och ekonomiska kalkyl. Samtidigt söker nämnden 

kompensation för den utökade hyran i en kommande budgetram.       

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse att ombyggnationer 

kommer till stånd på Sven Erikssonsvallen, då de befintliga lokalerna är 

undermåliga och åtgärder är nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva 

en ändamålsenlig verksamhet.                         

Beslutsunderlag 

 1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan och ekonomiska kalkyl.                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Ida Legnemark (V) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 Dnr FOFN 2017-00090 821 

Anslagsframställan avseende nybyggnad och 
ombyggnad på SE-vallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan och ekonomiska kalkyl. Samtidigt söker nämnden 

kompensation för den utökade hyran i en kommande budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 

 Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse att ombyggnationer 

kommer till stånd på Sven Erikssonsvallen, då de befintliga lokalerna är 

undermåliga och åtgärder är nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva 

en ändamålsenlig verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan och ekonomiska kalkyl.  

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-06-26.  
    
 
Ida Legnemark (V) Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-06-27. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på 3 000 tkr för upphandling av 

föremålsmontrar till Textilmuseet. Anslaget finansieras genom att 

Kommunstyrelsen utnyttjar sitt bemyndigande att ge tilläggsanslag för 

oförutsedda kostnader och utgifter.  

Datum 

2018-10-03 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00613 1.2.4.0 Programområde 2 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2018-10-03 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E7 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Sida 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00613 1.2.4.0 

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på 3 000 tkr för upphandling av 

föremålsmontrar till Textilmuseet. Anslaget finansieras genom att 

Kommunstyrelsen utnyttjar sitt bemyndigande att ge tilläggsanslag för 

oförutsedda utgifter.  

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om investeringsmedel 2,5-
3,0 mnkr för upphandling av föremålsmontrar till Textilmuseet vilka ska 
användas för utställningen Balenciaga – master of couture 2018-12-15 – 2019-
04-21 och sedan återanvändas i en basutställning om Mode.

Kulturnämnden skriver att Textilmuseet återinvigdes i maj 2014 på Textile 
fashion center och har sedan dess färdigställt två av tre planerade 
basutställningar: Textil Chock samt Textil Kraft (prisad som årets utställning 
2016). Kvarvarande basutställningsprojekt om Mode ska placeras i svarta 
rummet på våning 1 och introducerar 1900-talets modehistoria med särskilt 
fokus på museets samlingar och det som är producerat i Borås och 
Sjuhäradsbygden.  

Textilmuseet har sedan länge sökt samverkan med ett av världens ledande 
museer Victoria & Albert museum i London och har nu fått möjlighet att, som 
endast ett av fyra museer i världen, visa den unika internationella 
vandringsutställning Balenciaga – master of couture. Designer Cristóbal 
Balenciagas vars enastående kreativitet revolutionerade under 1950- och 60-talet 
modet med djärva arkitektoniska linjer som påverkar oss än idag. Utställningen 
är vida omtalad och har rosats i såväl internationell som svensk press. 
Balenciaga – master of couture är en storsatsning, både ekonomisk och 
arbetsmässig, viktig för att fortsätta museets vision om att bli en internationell 
mötesplats och ett ledande museum för textil. Utställningen invigs 2018-12-15.  
I dagsläget har Textilmuseet inga fullödiga montrar att exponera mode på ett 
kvalitativt och säkert sätt. När museet fick chansen att ta emot Balenciaga-
utställningen skapades därför idén att kombinera monterbehoven för detta 
projekt med den framtida basutställningens behov. Montrarna beräknas kosta 
2,5-3 miljoner kronor och kommer sedan att återanvändas i den nya 
basutställningen om Mode. 
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Kommunstyrelsen ser givetvis positivt på att Kulturnämnden har fått 
möjligheten att visa en stor internationell utställning som Balenciaga. Detta för 
med sig ett engagemang både personellt och materiellt. I det här fallet bedömer 
nämnden att nya utställningsmontrar är nödvändiga för att kunna ta emot 
utställningen. Kulturnämnden har inget tillgängligt investeringsanslag från 
Kommunfullmäktige för att finansiera inköpet vilket blir ett problem om 
tidsplanen skall kunna hållas. Detta borde kunnat förutses tidigare i processen. 
Kommunstyrelsen avser därför under dessa omständigheter att utnyttja sitt 
bemyndigande från KF att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader 
och utgifter för sammanlagt 5 000 tkr under 2018. Hittills under året har inga 
sådana beslut tagits. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse till KS

2. Kulturnämndens anslagsbegäran

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 358952 

SKRIVELSE 
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Datum 

2018-08-27 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00120 2.5.1.1 
 

  

 

Upphandling av nya montrar till Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om investeringsmedel för 

upphandling av föremålsmontrar till Textilmuseet vilka ska användas för 

utställningen Balenciaga – master of couture 2018-12-15 – 2019-04-21 och 

sedan återanvändas i en basutställning om Mode.        

Sammanfattning av ärendet 

Textilmuseet saknar fullödiga montrar att exponera mode på ett kvalitativt och 

säkert sätt. Kulturnämnden fattar beslut om att göra en hemställan om 

investeringsmedel till Kommunstyrelsen gällande montrar som kan användas till 

utställningen Balenciaga och sedan återanvändas i den nya basutställningen om 

Mode. Montrarna beräknas kosta 2,5-3 miljoner kronor.                

Ärendet i sin helhet 

Textilmuseet återinvigdes i maj 2014 på Textil fashion center och har sedan 

dess färdigställt två av tre planerade basutställningar: Textil Chock samt Textil 

Kraft (prisad som årets utställning 2016).  Kvarvarande basutställningsprojekt 

om Mode ska placeras i svarta rummet på våning 1 och introducera 1900-talets 

modehistoria med särskilt fokus på museets samlingar och det som är 

producerat i Borås och Sjuhäradsbygden.  

Textilmuseet har sedan länge sökt samverkan med ett av världens ledande 

museer Victoria & Albert museum i London och nu fått möjlighet att, som 

endast ett av fyra museer i världen, visa den unika internationella 

vandringsutställning Balenciaga – master of couture. Designer Cristóbal 

Balenciagas enastående kreativitet revolutionerade under 1950- och 60-talet 

modet med djärva arkitektoniska linjer som påverkar oss än idag. Utställningen 

är vida omtalad och har rosats i såväl internationell som svensk press. 

Balenciaga – master of couture är en storsatsning, både ekonomisk och 

arbetsmässig, viktig för att fortsätta museets vision om att bli en internationell 

mötesplats och ett ledande museum för textil. Utställningen invigs 2018-12-15.  

I dagsläget har Textilmuseet inga fullödiga montrar att exponera mode på ett 

kvalitativt och säkert sätt. När museet fick chansen att ta emot 

Balenciagautställningen skapades därför idén att kombinera monterbehoven för 
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detta projekt med den framtida basutställningens behov. Montrarna beräknas 

kosta 2,5-3 miljoner kronor. 

Kulturnämnden fattar beslut att en göra hemställan om investeringsmedel till 

Kommunstyrelsen gällande montrar som kan användas till utställningen 

Balenciaga och sedan återanvändas i den nya basutställningen om Mode. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Kulturförvaltningen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmäla intresse till arkitektävlingen - Europan 15 

Gässlösaområde 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen anmäler intresse att delta i Europan 15. Tävlingsområde 

föreslås vara Gässlösaområdet och dess anslutning till centrum. 

 

Detaljplanearbete i Gässlösaområdet bör avvakta tills tävlingen är avgjord, 

undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.  

 

 

Datum 

2018-10-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

2018-10-04 Morgan Hjalmarsson  

  Kommunalråd 

 

 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00647 3.1.1.0 Programområde 2 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2018-10-01 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00647 3.1.1.0 

  

 

Anmäla intresse till arkitektävlingen - Europan 15 

Gässlösaområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anmäler intresse att delta i Europan 15. Tävlingsområde 

föreslås vara Gässlösaområdet och dess anslutning till centrum.  

 

Detaljplanearbete i Gässlösaområdet bör avvakta tills tävlingen är avgjord, 

undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.  

 

     

Ärendet i sin helhet 

Europan Sverige bjuder in kommuner, utvecklare, och andra intressenter att 

presentera förslag till svenska tävlingsområden för Europan 15. Europan är en 

internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, 

och den omgång som utlyses nu kallas Europan 15. Temat för årets tävling är 

Productive Cities. 

 

Europan håller i hela tävlingsprocessen och kommunen får tillgång till ett stort 

europeiskt nätverk från olika städer i Europa. Tävlingen resulterar i ett stort 

antal innovativa förslag från svenska och europeiska arkitekter, 

landskapsarkitekter och fysiska planerare. Vinnande tävlingsförslag kan sedan 

föras in i en fortsatt implementeringsprocess.  

 

Borås föreslår Gässlösa som ”tävlingscase”, syftet med att delta är att få in en 

mängt bra och intressanta idéer till vårt fortsatta planeringsarbete med 

Gässlösa. Utifrånperspektivet från deltagarna i Europantävlingen kan ge nya 

idéer om hur Gässlösa kan utvecklas i framtiden.  

 

Genom att delta i Europan 15, signalerar Borås att staden menar allvar med att 

utveckla Gässlösa till en attraktiv stadsdel. Deltagandet i tävlingen kommer göra 

Borås mer känt som en stad i framkanten bland planerare och arkitekter och 

övriga i byggbranschen. Detta väcker intresse för Borås som stad och som 

möjlig arbetsgivare. Uppmärksamheten kring tävlingen skulle kunna ge 

momentum till omvandlingen av området och ökar intresset hos fastighetsägare 

och byggherrar och samlas kring en gemensam målbild.  
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Som underlag för tävlingen behöver kommunen ta fram programhandlingar 

som beskriver Gässlösaområdet och dess förutsättningar och en samsyn om 

hur kommunen ser på den framtida utvecklingen i Gässlösa.  

 

För att ta vara på de goda idéer som tävlingen kan ge, och föra in dem i 

planeringen så bör man avvakta detaljplanearbete i Gässlösaområdet innan 

tävlingen är avgjord, undantaget detaljplaner för kommunal service och behov.  

 

Möjlighet till medborgardialog 

Tävlingen kan användas som en del i en medborgadialog och därmed skapa 

samtal med medborgarna om stadsplanering och hur man ser på den framtida 

utvecklingen i Borås. Tävlingen kan bidra till att få fler unga att intressera sig 

för samhällsplanering och tekniska yrken. 

 

Kostnader 

Kostnaderna beräknas till 2 miljoner kronor och består av tävlingsavgiften, 

personalresurser samt deltagande i konferenser och möten med övriga 

deltagande städer i Europa. Finansiering kan ske via Byggbonusen. 

 

Styrning 

Styrningen av arbetet sker från Kommunstyrelsen med presidierna från tekniska 

nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden, 

lokalförsörjningsnämnden och fritid- och folkhälsonämnden.  

Arbetet leds av Stadsledningskansliet i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 

 

Stadsledningskansliet återkommer till Kommunstyrelsen med en mer detaljerad 

projektplan när/om Borås har blivit utsedd att delta i Europan 15 vilket 

bedöms ske senare under 2018. 

 

 

 

 

        

Beslutet expedieras till 

1. Europan, info@europan.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann  

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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