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Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 2 september 2019 
kl 14:40-15:21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Annette Carlson (M) förste vice ordförande, mötesordförande 
Kerstin Hermansson (C) andre vice ordförande 
Malin Carlsson (S) 
Anna Svalander (L) 
Tom Andersson (MP) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Andreas Exner (SD) 
Therése Björklund (S) 
Kristian Silbvers (SD) 
Ida Legnemark (V) 
Mohamed Farah (S) tjg för Ulf Olsson (S) 
Ylva Lengberg (S) tjg för Per Carlsson (S) 
Martin Nilsson (M) tjgOliver Öberg (M) 

Närvarande Ersättare 
Mats Tolfsson (S) 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
Hasse Ikävalko (M) 
Björn Qvarnström (SD) § 336-347 och 349, Jäv § 348 
Crister Spets (SD) § 336-347 och 349,  Jäv § 348 
Johan Wikander (L) 
Mattias Danielsson (C) 
Stefan Lindborg (V) 
Hans Gustavsson (KD) 
Maria Hyllstam (MP) 

 
 
 

 
 

  Övriga Tjänstemän 
Magnus Widén  ekonomichef 
Peder Englund chef CKS 
Marie Ingvarsson kommunikationschef 
Elisabeth Eickhoff markchef 
Susanne Glans finanschef 
Ingegerd Eriksson chef kvalitet- utveckling 
Kristina Sköld organisationsutredare 
Ingrid Fredriksson kommunikationsstrateg 
Annette Antonsson controller 
Christer Samuelsson chef Gymnasie – och vuxenutbildningen 
Helena Ruderfors politisk sekreterare 
Douglas Torén politisk sekreterare 
Dennis Jernkrook politisk sekreterare 
Soroush Rezai politisk sekreterare 
Carl Morberg sekreterare 
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Justeringens plats och tid Stadshuset i Borås  
 
 

 
   

 
 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 

 16 september 2019 
  
 

   
 
 
 
 

       
 

          
 
 
 
 
 
 

 

Tillkännagivande av protokoll
  

   
    

    
Underskrifter 

Paragrafer §§ 336-349 
 

 Sekreterare 
 

  

  
  

 

 
 
 
 

 
 

      Carl Morberg 

 Mötesordförande 
      Annette Carlson (M) 

 Justerare 
      Therése Björklund (S) 

Inledning 
Sammanträdet inleds med ett företagsbesök hos Swegmark och 
Abecita mellan kl 10:00-11:45 
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§ 338 Dnr KS 2019-00685 1.1.2.25 
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§ 339 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga" ................................................................................... 8 

§ 340 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 
Ansvarsfördelning och process kopplat till Social bostäder ............................... 12 

§ 341 Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 
Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 ....................... 14 

§ 342 Dnr KS 2019-00268 3.1.2.2 
Svar på Initiativärende från Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson 
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§ 343 Dnr KS 2019-00764 3.1.2.2 
Initiativärende: Planera för fler områden med småhustomter i Borås ................ 17 

§ 344 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning ............................................ 18 

§ 345 Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans Donation ............................... 19 

§ 346 Dnr KS 2019-00666 1.2.3.3 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 med anhållan om 
ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås .................................... 20 

§ 347 Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 
Norrby 2.1, inhyrning av förskola ....................................................................... 21 

§ 348 Dnr KS 2019-00763 3.1.1.0 
Initiativärende: Rädda skyttet i Borås ................................................................ 23 

§ 349 Dnr KS 2019-00765 3.1.2.25 
Initiativärende: Utred förutsättningarna för att kunna skapa av och 
påfart vid Västra Viared ..................................................................................... 24 
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§ 336   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Therése Björklund (S) 
med Kristian Silbvers (SD) som ersättare.   
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§ 337 Dnr KS 2019-00686 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Mål- och inriktningsdokument från 2020 södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
från Västra Götalandsregionen 
Dnr 2019-00682 
 

 

 

 

 

 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 4 juni 2019  
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 13 maj 2019.  
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 24 juni 2019.  
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås  
den 27 maj 2019 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från extrainsatt styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 26 juni 
2019) 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 19 juni 2019 
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 10 juli  2019  
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  
den 11  juni 2019 
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  
den 27 juni 2019 
Dnr 2019-00031 
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Finansrapport Borås Stad 190731 
Dnr 2019-00022                
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§ 338 Dnr KS 2019-00685 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut Yttrande över hemvärnsmän  
(10-13/2019)  
Dnr 2019-00007, Programområde 1               
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§ 339 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 
Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlings-
planen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. Återkoppling 
av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. Uppföljning på resultatet av arbetet ska åter-
rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder.   
 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 
Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 
Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i Kommun-
styrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 
organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med an-
ledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 
samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 
styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 
samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 
även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 
Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 
möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 
utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  
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Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styr-
gruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, Gymnasie- 
och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och folkhälso-, 
Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans med 
kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kom-
munikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvalt-
ningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att 
leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 
fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 
ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 
förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 
arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 
arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 
för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 
för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 
och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 
utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 
en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 
inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 
fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 
1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 
barn och unga"   

2. Handlingsplan för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga"  

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 
handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 
Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till besluts-
meningen: ”Uppföljning på resultatet av arbetet ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder” . 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och 
den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn 
och unga. Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 
2020, med följande tillägg under ’Handlingsplan, Verkställighetsdel’. 

Förslag 
”Främja språkinlärning genom ambulerande språkpedagoger i förskole-
verksamheten.” 

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder, se bilaga. 

Kommunalrådet Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej: vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Martin Nilsson (M), 
Mohamed Farah (S), Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (M), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 

 

 
 

 

 

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Kommunstyrelsen avslår Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
tilläggsyrkande. 
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§ 340 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks: Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs: Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 

 

 

 

 

I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för bostads-
anskaffning för sociala bostäder till. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.             

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande samord-
ningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva arbetet med 
att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program mot hem-
löshet i Borås Stad.  
Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om ansvars-
fördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande ansvar 
och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     
Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 
får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 
får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för Arbetslivsnämnden (160) 
Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden (170) 
Skrivelse från Individ-och familjeomsorgsnämnden (10) 
Remissammanställning 
Yttrande från Arbetslivsnämnden (40) 
Yttrande från Sociala omsorgsnämnden 150) 
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Yttrande från Vård-och äldrenämnden (110) 
Yttrande från AB Toarpshus (140) 
Yttrande från AB Bostäder i Borås (90)  
Yttrande från Fristadsbostäder AB (100) 
Yttrande från Viskaforshem AB (120) 
Yttrande från AB Sandhultsbostäder (130)   
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(24) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-02 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 341 Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 
Informationen läggs till handlingarna 
 

 

 

 

 
 
 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och  
Martin Nilsson (M), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Forumet 
syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också till upp-
gift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i 
”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. 
Länsstyrelsen har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 
stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. 
I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens skrivelse 
2. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2018 
3. Bilaga 1 – Samverkansöverenskommelse 
4. Bilaga 2 – Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Informationen läggs till handlingarna. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar:  Informationen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsen rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden i kommande 
samverkansöverenskommelse med polisen lyfta klotterproblematiken särskilt. 
Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden 
tillsammans med berörda nämnder och samarbetspartners tar initiativ till ett 
samlat arbete för att förebygga, förhindra och ta bort klotter, se bilaga. 
 

 

 

 
 
 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Therése 
Björklund (S), Anna Svalander (L),Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), 
Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) samt nej av Martin Nilsson 
(M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD)  och 
Annette Carlson (M). 
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§ 342 Dnr KS 2019-00268 3.1.2.2 

Svar på Initiativärende från Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) Möjliggör för fler egna hem 
Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet är besvarat. 
 

 

 

 

 
 

Protokollsanteckning 
Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.        

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett initiativärende initierades 2019-03-04 av Kristdemokraterna (KD) och 
Moderaterna (M). Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 att remittera ärendet 
till Stadsledningskansliet. Av initiativärendet framgår att KD och M anser det 
vara centralt att kommunen ger möjlighet för fler att kunna bygga småhus i 
attraktiva lägen.  
Kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön som i dagsläget har ca 
250 personer i kö. Genom kommunens hemsida finns just nu ca 35 tomter 
tillgängliga att köpa.  
Kommunen har flera styrdokument som beskriver hur och var bostäder ska 
planeras. Styrdokumenten ligger till grund för detaljplanering och framtagande 
av bl.a. nya småhustomter. Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar mål för 
bostadsbyggandet samt vilka verktyg kommunen har för att påverka bostads-
byggnationen. I handlingsplan för bostadsbyggande redovisas byggmöjligheter 
enligt antagna detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i detaljplanerings-
fasen.   
Fler småhustomter kan tillskapas dels genom nya detaljplaner för ändamålet 
samt genom att om möjligt aktivera äldre oexploaterade detaljplaner.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende från Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
Möjliggör för fler egna hem 
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§ 343 Dnr KS 2019-00764 3.1.2.2 

Initiativärende: Planera för fler områden med småhus-
tomter i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.     
 

 

 

 

 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett initiativärende, se 
bilaga.     

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Planera för fler områden med småhustomter i Borås     

Förslag och yrkanden 
Martin Nilsson (M) och kommunalrådet  Niklas Arvidsson (KD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Att Stadsledningskansliet påbörjar ett arbete 
med att planera för nya områden med småhustomter i Borås. 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson ( C) yrkar att initiativärendet remitteras 
till Stadsledningskansliet för beredning. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
yrkande och dels till  Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) förslag 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 344 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kom-
munfullmäktige i respektive medlemskommun.       

Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 
avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 

2. Beslutsförslag, 2019-09-02 

3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2019-06-19  
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§ 345 Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktig besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2018 års förvaltning.            

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2018 års 
verksamhet. Resultatet för 2018 är -257 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,1 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 
99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning. 

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 
donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 
hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ända-
mål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling. 
Under året har 25 500 kronor utdelats och vid utgången av 2018 fanns inga 
utdelningsbara medel kvar.  

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelse-
lagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-09-02 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 

3. Årsredovisning 2018 LL Frimans Donation, 2019-06-27  
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§ 346 Dnr KS 2019-00666 1.2.3.3 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 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 2018.         

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2018. Stiftelsen redovisar ett resultat om 65 tkr och 
det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 1 167 tkr. 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.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2018 från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås med anhållan 
om ansvarsfrihet, 2019-07-08 

2. Beslutsförslag, 2019-09-02 

3. Skrivelse, 2019-09-02   
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§ 347 Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för Förskole-
nämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en årlig 
hyresnivå på 2 571 417 kronor. 
 

 

 

 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen:  

Som förloppet är planerat så ska det vara möjligt för förskolan att flytta ut ur 
Norrbyskolan som senast jan/feb 2021. Byggstart för Norrbyskolans om- och 
tillbyggnad startar april 2021 med inflyttning höstterminen 2022. 

Förskolan i Kronängsparken är svårare att bedöma då det sannolikt är annan 
part som bygger denna fastighet (studentboenden med förskola på markplan) 
och gör man antagandet att byggandet följer normala tidsförhållanden så tar det 
storleksordningen fyra år (ev fem år) från det att beslut om att bygga tas (för-
studie, projektering, upphandling och tid för ev överklagande, byggtid m.m.) 
läggs till i sista stycket i skrivelsen till Kommunfullmäktige.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson  (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 
förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 
att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 
Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 
barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som sam-
nyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är en 
förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under år 
2021. 
Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 
ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande internhyres-
system som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads budget. 
Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för förskolelokalerna som 
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Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som uppgår till 1 586 573 
kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 december 2020.   

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 

2. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22 

3. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-17 

4. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13 
5. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21  
 

 

 

 
 
 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) lämnar följande ändringsyrkande:  
”Som förloppet är planerat så ska det vara möjligt för förskolan att flytta ut ur 
Norrbyskolan som senast jan/feb 2021. Byggstart för Norrbyskolans om- och 
tillbyggnad startar april 2021 med inflyttning höstterminen 2022. 

Förskolan i Kronängsparken är svårare att bedöma då det sannolikt är annan 
part som bygger denna fastighet (studentboenden med förskola på markplan) 
och gör man antagandet att byggandet följer normala tidsförhållanden så tar det 
storleksordningen fyra år (ev fem år) från det att beslut om att bygga tas (för-
studie, projektering, upphandling och tid för ev överklagande, byggtid m.m.” 
läggs till i skrivelsen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag till  Tom 
Anderssons (MP) ändringsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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§ 348 Dnr KS 2019-00763 3.1.1.0 

Initiativärende: Rädda skyttet i Borås 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.      

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett Initiativärende, se 
bilaga.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD)  i 
handläggningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 
1.   Initiativärende: Rädda skyttet i Borås   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ges av 
ansvarigt kommunalråd regelbunden information om hur arbetet med ett samlat 
skyttecenter fortgår och vilka åtgärder som vidtas för att möjliggöra skytte-
föreningarnas verksamhet till dess att skyttecentret är på plats. 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: 
Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
yrkande och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 349 Dnr KS 2019-00765 3.1.2.25 

Initiativärende: Utred förutsättningarna för att kunna 
skapa av och påfart vid Västra Viared 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 

 

 

 

 

 

 

 Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.     

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett initiativärende, se 
bilaga.     

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Utred förutsättningarna för att kunna skapa av och 

påfart vid Västra Viared.      

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Att Stadsledningskansliet påbörjar ett arbete 
med att utreda och redogöra för förutsättningarna och kostnaden för av- och 
påfart vid Boråstorpet Viared. 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar att initiativärendet remitteras till 
Stadsledningskansliet för beredning. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) 
yrkande och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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