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Beslutande Ledamöter 
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Närvarande Ersättare 
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Björn Qvarnström (SD) kl 14:00-16:38, via Teams 
Crister Spets (SD) kl 14:00-17:00, via Teams, jäv § 298 
Johan Wikander (L) kl 14:00-16:30, via Teams 
Mattias Danielsson (C) kl 14:00-16:45, via Teams 
Stefan Lindborg (V) kl 14:00-16:30, via Teams 

Övriga Tjänstemän 
Svante Stomberg stadsdirektör 
Marie Ingvarsson kommunikationschef 
Magnus Widén ekonomichef 
Ruth Sjölin projektledare BoråsBorås TME 
Helena Ruderfors politisk sekreterare 
Soroush Rezai (L)  politisk sekreterare 
Carl Morberg kommunsekreterare 
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Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 september 
2020 

Underskrifter 
Paragrafer §§ 271-318  Sekreterare 

Carl Morberg 

 Ordförande 
Ulf Olsson (S)  
  

 
 
 
 

 
 

  

 Justerare 
Andreas Exner (SD) 

Inledning 
Sammanträdet inleds med information av Ruth Sjölin, marknadsansvarig 
projektledare på BoråsBorås TME AB angående Borås Stads 400-årsfirande 
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§ 271   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD) med 
Annette Carlson (M) som ersättare     
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§ 272   

Ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:12-15:20, 16:20-16:25 samt 
17:04-17:30       
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§ 273 Dnr KS 2020-00477 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 

för år 2021 
Dnr 2020-00469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beslut om förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och regioner 
Dnr 2020-00470 

3. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 18 maj 2020 
Dnr 2020-00031 

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 18 
maj 2020 
Dnr 2020-00031 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 18 maj 2020 
Dnr 2020-00031 

6. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 13 maj 2020 
Dnr 2020-00031 

7. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 18 maj 2020 
Dnr 2020-00031 

8. Expedierat ansökan om statsbidrag för att minska och motverka 
segregation till Delegationen mot segregation  
Dnr 2020-00428 

9. Lokalresursplan 2021-2023 från Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr 2020-00494 

10. Finansrapport Borås Stad 200531  
Dnr 2020-00022 
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11. Skolinspektionens beslut om ansökan om godkännande som huvudman 
för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 och fritidshem vid 
Kunskapsskolan Borås i Borås Kommun 
Dnr 2020-00204 

12. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 28 maj 
Dnr 2020-00031 
 

13. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 19 maj 
2020 
Dnr 2020-00031 

14. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 2 juni 2020 
Dnr 2020-00031 
 

15. Remiss: Ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter 
och allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) och om 
beviljning av studiestartsstöd (CSNFS 2017:1) 
Dnr 2020-00468 
 

16. Återkopplingar gällande förslag på trafikförändringar Trafikplan 2021 
från Västtrafik AB 
Dnr 2019-00819 
 

17. Styrelseprotokoll från Borås Djurpark AB den 7 april 2020 
Dnr 2020-00031 
 

18. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 9 juni 2020 
Dnr 2020-00031 
 

19. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
Dnr 2020-00276 
 

20. Skrivelse om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020-00491 
 

21. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 2 juni 
2020 
Dnr 2020-00155 
 

22. Sociala omsorgsnämndens beslut om hantering av habiliteringsersättning 
vid brukares frånvaro  
Dnr 2020-00507 
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23. Tertialrapport januari-april 2020 från Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2020-00535 
 

24. Musikutredning 2019 från Kulturnämnden 
Dnr 2020-00550 
 

25. Lokalförsörjningsnämndens beslut om hyresreduktion gällande 
Kyllaredshallen för Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr 2020-00557 
 

26. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 16 juni 
2020 
Dnr 2020-00031 
 

27. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 23 juni 2020 
Dnr 2020-00031 
 

28. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 8 juni 
2020 
Dnr 2020-00031 
 

29. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 24 juni 2020 
Dnr 2020-00031 
 

30. Arbetslivsnämndens beslut om feriejobb för alla 
Dnr 2020-00531 
 

31. Trafikverkets beslut gällande rivning av Linjeplats Borgstena i projekt 
Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra Götalands län 
Dnr 2019-00877 
 

32. Trafikverkets beslut gällande rivning av sidospår och växlar vid driftplats 
Fristad i projekt Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra 
Götalands län 
Dnr 2019-00879 
 

33. Trafikverkets beslut gällande rivning av Linjeplats Frufällan i projekt 
Herrljunga - Borås spårbyte och FJB, bandel 654, Västra Götalands län 
Dnr 2019-00880 

 

 

34. Finansrapport Borås Stad 200630 
Dnr 2020-00022 
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35. Remiss: Nationellt vårdprogram Palliativ vård från Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020-00421 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

36. Skrivelse från Vårdföretagarna, Säkra kapaciteten i kommunens hemtjänst 
Dnr 2020-00363 

37. Skrivelse rörande omsorgskapaciteten i kommunens äldreboenden 
Dnr 2020-00533 

38. Beslut från Delegationen mot segregation om statsbidrag till kommuner 
och regioner för att motverka och minska segregation 
Dnr 2020-00428 

39. Treårsplan budget 2020 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2020-00558 

40. Information om luftkvalitetsvärden för Borås efter 2019 års 
Luftmätningar 
Dnr 2020-00482 

41. Angående handläggning av bygglov och strandskyddsärende, Mjöshult 
1:12 i Bredared 
Dnr 2016-00765 

42. Sammanställning av inkomna synpunkter från Medborgardialogen vid 
Kronängs Idrottsplats tisdagen 9 oktober 2018 från Fritids- och 
folkhälsonämnden   
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§ 274 Dnr KS 2020-00475 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 17 2020) - Delegation för 

förnyelse av borgen 
Dnr 2020-00008 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 18 2020) - Delegation för 
likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 19 2020) - Delegation för 
likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

4. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 20 2020) - Delegation för 
likviditetsfrågor, Försäljning av EURO 
Dnr 2020-00008 

5. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst 5 000 kr (ärende 
6 2020) - Delegationsbeslut kring handkassekort Gymnasie- och vuxen-
utbildningsförvaltningen 
Dnr 2020-00009 

6. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst 5 000 kr (ärende 
7 2020) - Delegationsbeslut kring handkassa Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen 
Dnr 2020-00009 

7. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 21 2020) -  
Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

8. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt 
basbelopp per gäldenär (ärende 06 2020) 
Dnr 2020-00012  
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9. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 22 2020) - Delegation för 
likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 
Dnr 2020-00008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Delegationsbeslut - Ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal 
understigande två basbelopp 
Dnr 2018-00014 

11. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser av kommunal 
mark samt uppsägning av arrendeavtal som tecknats av kommunen 
Dnr 2018-00016 

12. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser av kommunal 
mark samt uppsägning av arrendeavtal som tecknats av kommunen 
Dnr 2018-00016 

13. Delegationsbeslut - Ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal 
understigande två basbelopp 
Dnr 2019-00014 

14. Delegationsbeslut - Fastighetsregleringar där kommunen erlägger eller 
erhåller ersättningar och/eller köp av fastighet till ett belopp ej 
överstigande fyra basbelopp 
Dnr 2019-00015 

15. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser av kommunal 
mark samt uppsägning av arrendeavtal som tecknats av kommunen 
Dnr 2019-00016 

16. Delegationsbeslut - Ingå och säga upp arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, 
servitutsavtal och andra markupplåtelseavtal 
Dnr 2020-00014 

17. Delegationsbeslut - Ingå avtal och köpa/sälja/byta /hel/del av 
fastighetsregleringar till ett belopp ej överstigande 2 miljoner kronor 
Dnr 2020-00015 

18. Delegationsbeslut - Ingå och säga upp arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, 
servitutsavtal och andra markupplåtelseavtal 
Dnr 2020-00016 

19. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst  5 000 kr 
(ärende 8 2020) - Delegationsbeslut kring handkassa IFO 
Dnr 2020-00009 
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20. Tilldelningsbeslut Hygien och städartiklar 
Dnr 2020-00016IN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Tilldelningsbeslut Telefonitjänster 
Dnr 2020-00016IN 

22. Tilldelningsbeslut Utskriftstjänst 
Dnr 2020-00112IN 

23. Tilldelningsbeslut Reklambyråtjänster 
Dnr 2019-00032IN 

24. Tilldelningsbeslut Multifunktionsskrivare 
Dnr 2019-00043IN 

25. Tilldelningsbeslut Juridisk informationstjänst 
Dnr 2019-00081IN 

26. Delegationsbeslut Yttrande över ansökan om planbesked för Morfeus 7 
Dnr 2020-00512 

27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-03-12 (31/2020) 
F 2019-00208  2.3.1.1, Programområde 1 

28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-07 (73/2020) 
F 2020-00017  2.3.1.1, Programområde 1 

29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden 
som delegerats till tjänstemän – 2020-04-16 (50/2020) 
F 2020-00072  2.3.1.1, Programområde 1 

30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-04-08 (51/2020) 
F 2020-00074  2.3.1.1, Programområde 1 

31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-08 (58/2020) 
F 2020-00077  2.3.1.1, Programområde 1 
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32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-19 (79/2020) 
F 2020-00078  2.3.1.1, Programområde 1 

33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-04-24 (53/2020) 
F 2020-00080  2.3.1.1, Programområde 1 

34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-18 (74/2020) 
F 2020-00081  2.3.1.1, Programområde 1 

35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-07 (56/2020) 
F 2020-00085  2.3.1.1, Programområde 1 

36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-06-04 (83/2020) 
F 2020-00086  2.3.1.1, Programområde 1 

37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-05-13 (60/2020) 
F 2020-00089  2.3.1.1, Programområde 1 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-06-02 (84/2020) 
F 2020-00106  2.3.1.1, Programområde 1 

39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-03-12 (30/2020) 
F 2020-00044  2.3.1.25, Programområde 1 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
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anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-16 (/52/2020) 
F 2020-00061  2.3.1.25, Programområde 1 

 

 

 

 

 

 

 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-13 (61/2020) 
F 2020-00090  2.3.1.25, Programområde 1 

42. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i  samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-14 (62/2020) 
F 2020-00091  2.3.1.25, Programområde 1 

43. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-14 (63/2020) 
F 2020-00092  2.3.1.25, Programområde 1 

44. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-13 (64/2020) 
F 2020-00093  2.3.1.25, Programområde 1 

45. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-14 (65/2020) 
F 2020-00094  2.3.1.25, Programområde 1 

46. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-15 (66/2020) 
F 2020-00095  2.3.1.25, Programområde 1 
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47. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-13 (67/2020) 
F 2020-00096  2.3.1.25, Programområde 1 

48. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-05-13 (68/2020) 
F 2020-00097  2.3.1.25, Programområde 1 

49. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-13 (69/2020) 
F 2020-00098  2.3.1.25, Programområde 1 

50. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-15 (70/2020) 
F 2020-00099  2.3.1.25, Programområde 1 

51. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-14 (71/2020) 
F 2020-00100  2.3.1.25, Programområde 1 

52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-20 (75/2020) 
F 2020-00102  2.3.1.25, Programområde 1 

53. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-25 (76/2020) 
F 2020-00103  2.3.1.25, Programområde 1 
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54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-20 (72/2020) 
F 2020-00104  2.3.1.25, Programområde 1 

55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-05-27 (77/2020) 
F 2020-00105  2.3.1.25, Programområde 1 

56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-06-02 (80/2020) 
F 2020-00108  2.3.1.25, Programområde 1 

57. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-06-02 (81/2020) 
F 2020-00109  2.3.1.25, Programområde 1 

58. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-06-02 (82/2020) 
F 2020-00110  2.3.1.25, Programområde 1 

59. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-06-16 (85/2020) 
F 2020-00113  2.3.1.25, Programområde 1 

60. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-14 (43/2020) 
F 2020-00064  2.3.1.3, Programområde 1 
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61. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-15 (49/2020) 
F 2020-00071  2.3.1.3, Programområde 1 

62. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsd-
elegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-22 (54/2020) 
F 2020-00082 2.3.1.3, Programområde 1 

63. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-22 (55/2020) 
F 2020-00083 2.3.1.3, Programområde 1 

64. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn,  etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-04-14 (59/2020) 
F 2020-00088 2.3.1.3, Programområde 1 

65. Löneinplaceringsbeslut 2020-04-30—2020-06-24  (1231--2136/2020)  
F 2020-00118 2.3.6.1, Programområde 1 

66. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av  pensionsförmåner 
enligt gällande avtal och/eller  äldre pensionsavtal 2020-04-30 (067--
092/2020)   
F 2020-00119 2.3.9.4, Programområde 1               
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§ 275 Dnr KS 2020-00517 1.2.2.25 

Förslag om komplettering av ägardirektiv för 
Inkubatorn i Borås AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.            

Sammanfattning av ärendet 
Bolagsledningen för Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss 
andel entreprenörer vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Bolagsgruppen 
har uppmärksammat bolaget på att verksamhetens inriktning inte till fullo 
motsvarar fastställda ägardirektiv. I anledning härav har bolagsledningen 
inkommit med önskemål om en komplettering av ägardirektiven som motsvarar 
bolagets faktiska inriktning.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Bilagor; Ägardirektiv för; Inkubatorn i Borås AB  

  Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar  
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§ 276 Dnr KS 2020-00499 1.2.4.1 

Budget 2021:1, Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget 2021:1 för Kommunfullmäktige fastställs. 

I beslutet deltar inte Ida Legnemark (V), kommunalrådet Annette Carlson (M), 
Martin Nilsson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD).      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2021:1 för Kommunfullmäktige har upprättats.               

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021:1, Kommunfullmäktige 
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§ 277 Dnr KS 2020-00498 1.2.4.1 

Budget 2021:1, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget 2021:1 för Kommunstyrelsen fastställs.  

I beslutet deltar inte Ida Legnemark (V), kommunalrådet Annette Carlson (M), 
Martin Nilsson (M), kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD), kommunalrådet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

Annette Carlson (M), 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 
Budget 2021:1 för Kommunstyrelsen har upprättats.               

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021 Kommunstyrelsen 
2. Ansökan om driftbidrag Föreningsarkivet och Borås Idrottshistoriska 
Sällskap   
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§ 278 Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3 

Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och 
Fairtrade City 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Idehed (C), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-frågor. 

Håkan Torstensson (C), väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med 
den 31 december 2022.      

Carina Kierdorf (V), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-
frågor. 

Joakim Byvik (V) väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med den 31 
december 2022. 

Oliver Öberg (M), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fairtrade City.          

Beslutsunderlag 
1. Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och Fairtrade City 

 

 

Yrkande 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande tillägg görs:  
Joakim Byvik (V) väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med den 31 
december 2022. 
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§ 279 Dnr KS 2020-00616 2.3.2.1 

Tillsättning av förvaltningschef till Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Hans Abrahamsson anställs som förvaltningschef för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen.   

I beslutet deltar inte kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Hans Abrahamsson har sedan 1 januari 2020 verkat som tillförordnad 
förvaltningschef på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Efter en samlad bedömning föreslås att Hans Abrahamsson erbjuds tjänsten 
som förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.                

Beslutsunderlag 
1. MBL-protokoll  
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§ 280 Dnr KS 2013-00354 770 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Äldres 
rätt att åldras med värdighet 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.              

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Falco Güldenpfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral.  

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärs- och Funktionshinderrådet.  

Samtliga remissinstanser anser att det är viktigt med att ha gränser mellan 
regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i förslaget som 
gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i 
planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man 
se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att 
möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Kommunstyrelsen föreslår 
därför Fullmäktige besluta att motionen anses besvarad.   

Beslutsunderlag 
1. Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet, 2013-04-24 

2. Remissvar, Centrala pensionärsrådet 2013-06-14 

3. Remissvar, Kommunala Funktionshinderrådet 2013-06-14 

4. Yttrande över motion, SDN V 2013-10-04 

5. Yttrande över motion, SDN N 2013-09-23. 

6. Remissvar, motion, SDN O 2013-09-26 

7. Remissvar, motion, VAN 2018-02-15  
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 
 

 

 

 

 

Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Att vård- och äldrenämnden i samråd med 
regionen, prövar vilka verksamhetsgrenar som arbetar med äldres hälsa och 
delaktighet, som skulle kunna samlokaliseras eller samverka med den 
kommande äldrevårdcentralen, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande. 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 281 Dnr KS 2013-00663 730 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): Inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktions-
nedsättning 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.  

 

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

Vidare reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 
mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 
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I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-
avtal är ett avtal som fastställer villkoren för kommande kontrakt under en 
tidsperiod. Ramavtal kan skrivas med en eller flera leverantörer beroende på 
hur ramavtalet författas. Det gör att alternativen för Borås Stad ökar. Ramavtal 
är en effektiv och användbar avtalsform om man med rimlig säkerhet kan 
förutse återkommande behov och vill planera för dem. Utredningen om ram-
avtal ska vara färdig under första halvan av 2020.  

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då finns ett budgetuppdrag som 
innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) 
”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden 
för äldre och personer med funktionsnedsättning”  

2. ”Motion inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2013-10-02 

 

 

 

 

 

 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att motionen avslås, se bilaga. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fullmäktige anser motionen besvarad. Ramavtal ska upphandlas för platser 
inom Vård- och omsorgsboende samt inom SoL- och LSS-boenden, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och dels till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 282 Dnr KS 2019-00839 1.1.1.1 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie 
Lindgren (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres 
självbestämmande från Centrala Pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.            

 

  

   

  

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

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner.   

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen.   

Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det kan 
upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att informera 
patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med den, samt 
ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om det 
behövs en fysisk planering med representanter på plats.  

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse,  

2. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande  från Centrala 
pensionärsrådet, 2019-12-30 

3. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande från Vård- och 
äldrenämnden, 2019-12-03 

4. Motion: Värna äldres självbestämmande, 2019-09-25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalles, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunalrådet Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 283 Dnr KS 2020-00423 1.1.2.1 

Svar på remiss: Ändringar i högskolelagen för att 
främja den akademiska friheten och tydliggöra 
lärosätenas roll för det livslånga lärandet 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad tillstyrker förlaget        

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 maj 2020 kom en inbjudan att lämna synpunkter på en promemoria som 
utarbetats inom Regeringskansliet baserat på delar av Styr- och 
resursutredningens förslag i betänkandet ”En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6). Ett betänkande som 
lämnade ett stort antal förslag på lagändringar. Promemorians förslag handlar 
om hur akademisk frihet samt livslångt lärande ska förverkligas.  

Det saknas en principbestämmelse om akademisk frihet i lag i Sverige men flera 
andra länder har infört det. Enligt promemorian införs bestämmelsen eftersom 
den akademiska friheten hotas. Hot verkar avlägsen från Sveriges horisont men 
hot förekommer internationellt och det offentliga debattklimatet har blivit 
hårdare och mer polariserat. En enkät från Stadskontoret visar att 21 av 26 
lärosäten anser att det finns en risk att forskare utsätts för trakasserier, våld och 
hot. Detta sker samtidigt som behovet av vetenskaplig grundad kunskap ökar. 

En förutsättning för att kunna jobba längre upp i åldrarna är att det kan ställas 
krav på kompetensutveckling. Lärosäternas utbildningsutbud måste då svara 
mot flera behov. Det ”livslånga lärandet” finns idag inte reglerat i lagen men 
promemorian föreslår att det tydliggörs.  

Borås Stad anser att förslaget går i rätt riktning och tillstyrker förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse  Remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska 
friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, 2020-08-24 

2. Svar på remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska 
friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, 2020-08-24  
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§ 284 Dnr KS 2020-00397 3.6.2.25 

Stärk skolbiblioteken!  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna.                   

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco 
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 
lämnat in rubricerad motion. Motionärerna föreslår i motionen att: 

- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.         

I samband med Budget 2020 överfördes kommunbidraget för skolbiblioteken, 
9,3 mkr, från Grundskolenämnden till Kulturnämnden. Denna redovisning 
gäller därför endast de delar av uppdragen som rör skolbiblioteksplanen och 
strategi för skolbiblioteksverksamheten. 

Kulturnämndens redovisning 

Kulturnämnden tillstyrkte motionen i sin helhet och konstaterade redan då att 
ett Skolbiblioteksprogram fanns antaget av Kulturnämnden 21 maj 2018. 
Skolbiblioteksprogrammet togs fram i samverkan med Grundskole- 
förvaltningen. Sedan dess har aktivitetsplaner arbetats fram utifrån programmet 
och alla skolbibliotek arbetar nu utifrån dessa aktivitetsplaner.  

Aktivitetsplanerna fokuserar på hur skolbiblioteket ska uppnå programmets mål 
med att ”Värdera och använda information” samt ”Språkutveckling och 
läsfrämjande”. Utöver det ska skolbiblioteket utvecklas som mötesplats och 
faktorer som då ska tas hänsyn till är att det är ändamålsenligt, inkluderande och 
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välkomnande, att biblioteket är tillgängligt, vilka resurser som finns i övrigt och 
det medieutbud som erbjuds.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivning: Stärk skolbiblioteken! 

2. Skrivelse, Stärk skolbiblioteken 

3. Bil 1 Skolbiblioteksprogram 

4. Bil 2 Stärk skolbiblioteken Mall Aktiv  
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§ 285 Dnr KS 2019-01112 1.1.6.4 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 

 

 

 

Lägga ärendet till handlingarna.  

Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i åtgärds-
planerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklingsområde inför 
slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur åtgärderna 
korrelerar med luppresultatet.          

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

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-
undersökningen 2017 genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som 
berör nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 
2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder 
och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med lupp-
resultatet. Majoriteten av dessa har återkopplat och arbetet med åtgärdsplanerna 
pågår, övriga återrapporterar i slutrapporteringen 2021.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Lupp återrapportering 1,5 år  

2. Delrapport LUPP 1,5 år från Arbetslivsnämnden 2020-01-20 

3. Delrapport LUPP 1,5 år från Förskolenämnden 2020-02-26 

4. Delrapport LUPP 1,5 år från Vård-och äldrenämnden 2020-02-28  

5. Delrapport LUPP 1,5 år från Individ-och familjeomsorgsnämnden 2020-03-
20 

6. Delrapport. LUPP 1,5 år från Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-20 

7. Delrapport LUPP 1,5 år från Överförmyndarnämnden 2020-03-26 

8. Delrapport LUPP 1,5 år från Fritids-och folkhälsonämnden 2020-03-27 

9. Delrapport LUPP 1,5 år från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
2020-04-01 

10. Delrapport LUPP 1,5 år från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-02 
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11. Delrapport LUPP 1,5 år från Tekniska nämnden 2020-04-02 

12. Delrapport LUPP 1,5 år från Servicenämnden 2020-05-18 

13. Delrapport LUPP 1,5 år från Sociala omsorgsnämnden  2020-06-12 

14. Delrapport LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Kulturnämnden 2020-06-15 

15. delrapport LUPP 1,5 år från Grundskolenämnden 2020-06-17  

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett 
utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen 
är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklings-
område inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur 
åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 
Vidare noterar Kommunstyrelsen att många aktiviteter kring trygghetsstärkande 
insatser inte har genomförts eller har diffusa formuleringar avseende det 
kvarstående arbetet. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att särskilt 
prioritera dessa aktiviteter samt precisera de kvarstående insatserna, se bilaga. 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 286 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporten läggs till handlingarna            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland 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 uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.          

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020  

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020  
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§ 287 Dnr KS 2019-00857 3.1.4.1 

Framställan om rivning av Östergårdsskolan, 
fastigheten Runstaven 1, Husbondegatan 1 Trandared 

Kommunstyrelsens beslut 
Östergårdsskolan på fastigheten Runstaven 1 ska rivas. Rivningslov ska sökas 
av Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår rivning av Östergårdsskolan. På fastigheten 
finns två byggnader, varav en varit gymnastiksal med matsal och den andra 
innehåller numera förskolelokaler med plats för 40 barn. Byggnaderna 
uppfördes 1963. Förskoleförvaltningen har nu sagt upp kontraktet och gick ur 
lokalerna 2019-09-01. Gymnastiksalen har varit stängd sedan många år och 
matsalen har varit tom sedan början på 2016. Husen är byggnadstekniskt 
mycket dåliga. För att säkerställa byggnaderna för framtiden skulle omfattande 
investeringar krävas som inte skulle vara ekonomiskt försvarbara. Utifrån detta 
föreslås en rivning av byggnaderna.  

Byggnaderna ligger på en fastighet för allmänt ändamål enligt Stadsplan från 
1957.       

Beslutsunderlag 
1. Framställan från Lokalförsörjningsnämnden om rivning av fastigheten 
Runstaven 1, Östergårdsskolan, Husbondegatan 1 Trandared 
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§ 288 Dnr KS 2019-00973 3.1.2.2 

Markanvisning av del av Bergsäter 1:1 till Erik Larsson 
Bygg AB för byggande av flerbostadshus på Bergsbo 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Erik Larsson Bygg AB enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse, om möjligt i 
samma detaljplan som för övriga delar av Bergsäterskullen.  

Sammanfattning av ärendet 
Erik Larsson Bygg AB begärde i november 2019 markanvisning för del av 
Bergsäter 1:1, nedan kallat Söderhöjd, som är beläget i korsningen 
Söderhöjdsgatan/Söderåsgatan på Bergsbo. Bolaget vill uppföra 4-5 
flerbostadshus med sammanlagt ca 40 bostäder. Största delen av marken är idag 
skogbevuxen men den del av Söderhöjd som gränsar till Söderhöjdsgatan 
används i dag som en oreglerad parkeringsplats. Bolagets intention är att bygga 
bostadsrätter vilket passar bra då det är övervägande hyresrätter i området idag. 
Om konjunkturer och preferenser ändras inom avtalsperioden så går det även 
bra att bygga hyresrätter. Den föreslagna exploateringen med fyra bostadshus är 
lite för stor för området och bör begränsas till två eller tre bostadshus, som 
anpassas väl efter terrängen. Det är viktigt att lösa parkering inom 
kvartersmark, för att inte öka andelen bilar som parkerar längs med gatorna i 
närområdet. 

En detaljplaneläggning pågår av hela Bergsäterskullen med anledning av 
Stiftelsen Curamus markanvisningsansökan. Just nu är detta arbete dock pausat 
men om det återupptas bör även Söderhöjd tas med i samma detaljplan som 
Curamus för att skapa en helhet och en tydlighet mot grannarna. Att slå ihop 
projekten kan dock påverka tidplaner för respektive planer varför ett förslag är 
att samköra projekten till samråd för att sedan eventuellt dela på dem till 
granskningen.  

Beslutsunderlag 
1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 
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§ 289 Dnr KS 2017-00685 256 

Begäran om rättelse av fel i köpeavtal för Bankdisken 4 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Börje Hedström och Eva-Britt Johanssons begäran om att kommunen ska 
upprätta kompletterande köpeavtal för fastigheten Bankdisken 4 avslås.         
 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Börje Hedström och Eva-Britt Johansson begär att kommunen upprättar 
köpebrev och utan vederlag överlåter 2,63 % av kommunens fastigheter 
Bankbudet 5 och Bankgirot 1 till dem, på grund av att kommunen skulle vara 
bunden till detta enligt tidigare köpeavtal.  

Kommunen upplät aktuella fastigheter med tomträtt år 1969. Tomträtterna 
Bankbudet 5 och Bankgirot 1 uppläts till Riksbyggen som lek- och 
biluppställningstomt. I tomträttsavtalen för övriga fastigheter angavs att 
tomträttshavaren också erhöll andel i lek- och biluppställningstomterna. 
Eftersom det funnits separata avtal med tomträttsupplåtelse för fastigheterna 
Bankbudet 5 och Bankgirot 1 och tomträtt enligt lag inte kan upplåtas för del 
av en fastighet, kan bostadstomträttshavarna dock inte anses ha erhållit tomträtt 
i kommunens fastigheter Bankbudet 5 och Bankgirot 1. De köpeavtal som 
därefter angett att fastighetsägare inträder i tomträttshavarens ställe avseende 
lek- och biluppställningstomterna kan därför inte i sin tur stipulera tomträtt. 
Skrivningen lever inte heller upp till de särskilda krav som ställs för äganderätt.  

Börje Hedström och Eva-Britt Johansson förstås nu anföra att de skulle ha rätt 
till andel av kommunens fastigheter även om tidigare avtal inte formellt ger dem 
sådan rätt. Grunden för detta skulle vara att köparen av fastigheten varit i god 
tro om att detta ingått i fastighetsförvärvet av Bankdisken 4. Kommunen har 
dock inte överlåtit någon av aktuella fastigheter till Börje Hedström eller Eva-
Britt Johansson, utan de har i sin tur förvärvat fastigheten Bankdisken 4 av de 
som kommunen sålde fastigheten till. På grund därav, samt att kommunen 
fortfarande har lagfart för fastigheterna Bankbudet 5 och Bankgirot 1, kan de 
inte göra sådant anspråk på fastigheterna gentemot kommunen. Det saknas 
därför skyldighet att upprätta begärda köpeavtal                     
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Beslutsunderlag 
1. Begäran från Börje Hedström och Eva-Britt Johansson 
2. Svarsbrev till Börje Hedström och Eva-Britt Johansson 
 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har förslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Börje Hedström och Eva-Britt Johanssons begäran om att kommunen 
ska upprätta kompletterande köpeavtal för fastigheten Bankdisken 4 avslås. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Börje Hedström och Eva-Britt Johanssons begäran 
om att kommunen ska upprätta kompletterande köpeavtal för fastigheten 
Bankdisken 4 avslås. Stadskansliet uppdras att utreda och presentera 
möjligheten till en skälig kompensation i enlighet med tidigare ingånget avtal 
och dess intentioner, se bilaga. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”.  

Omröstning  
Vid omröstningen röstas ja av Maria Hyllstam (MP), Ylva Lengberg (S), Mats 
Tolfsson (S), Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M), Anna Svalander (L), 
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C ), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD). 
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§ 290 Dnr KS 2020-00590 3.1.2.2 

Försäljning av del av fastigheten Rydboholm 1:342, 
Viskaforshem AB, Friskafors 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer 3 300 kvadratmeter av fastigheten Rydboholm 1:342 för 
5 524 200 kronor till Viskaforshem AB.         

Sammanfattning av ärendet 
I feb-18 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Borås Stad och 
Viskaforshem AB (Exploatören) för planläggning och exploatering av ett 
område i Viskafors centrum, Pumpkällevägen/Fritslastigen. Detaljplanen vann 
laga kraft juni-2018 och möjliggör bostäder/centrum/vård/skola. Exploatörens 
avsikt med förvärv av marken är att bebygga området med ett trygghetsboende 
i 3 våningar innehållande 30 hyreslägenheter. Bygglov för flerbostadshuset 
beviljades i september 2019 och byggstart planeras under 2020. 

 

 

 

 

 

Enligt köpeavtal förvärvar Exploatören den del av fastigheten Rydboholm 
1:342 som i detaljplanen utgörs av kvartersmark för bostäder/ 
centrumverksamhet/vård/skola, och undantaget den del av kvartersmarken 
som utgörs av Fritslastigen. Området är cirka 3 300 kvadratmeter. 
Köpeskillingen uppgår till 5 524 200 kr och baseras på enligt 
markanvisningsavtalet överenskommen köpeskilling kr/kvm BTA.         

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta, 2020-07-17   
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§ 291 Dnr KS 2020-00592 3.3.2.4 

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken för uttag 
av vatten från Öresjö och Ärtingen 

Kommunstyrelsens beslut 
Hos Mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken 
för uttag av vatten från Öresjö och Ärtingen. 

Ge fullmakt till advokat Tove Andersson samt jur.kand. Emelie Sandberg vid 
Setterwalls Advokatbyrås AB, eller den hon sätter i sitt ställe, att företräda 
staden i tillståndsprocessen. Fullmakten innefattar rätten att iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka kommuns talan samt ta emot delgivningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har genom tidigare domslut rätt att ta vatten från Öresjö respektive 
reservvattentäkten Ärtingen. Nu finns behov av att öka flödesnivåerna för uttag 
av såväl dricksvatten som industrivatten, och nya tillstånd för 
vattenverksamhet/uttag av vatten behöver därför sökas. Tillståndsansökan för 
vattenverksamheten är angelägen för stadens behov och framtida utveckling. 
 

 

 

Borås Energi och Miljö AB (BEM) lämnade in en tillståndsansökan i dec-2019, 
men Mark- och miljödomstolen beslutade om krav på komplettering av 
ansökan eftersom sökande inte innehar den vattenrättsliga rådighet som krävs 
för aktuell ansökan om vattenverksamhet. Borås Stad såsom ägare av 
fastigheten Jordstjärnan 1 (vattenverket), med dess rätt till vattenområde, 
sjöförlagda ledningar samt servitutsrättigheter, innehar rådigheten. Med 
rådigheten följer rätt att ansöka om vattenverksamhet. Borås Stad föreslås nu 
därför in som sökande av utökat tillstånd för uttag av vatten och BEM, som 
verksamhetsutövare, går in som medsökande.  

Borås Energi och Miljö AB står för alla kostnader förknippade med 
tillståndsansökan samt övrig handläggning, underlag etc. i ärendet. 
Ansökningsprocessen, handläggning, företrädande i Mark- och miljödomstolen 
har i sin tur överlåtits på Setterwalls Advokatbyrå AB. Borås Stad, som 
tillståndssökande, ger därför fullmakt för Tove Andersson resp. Emelie 
Sandberg vid Setterwalls advokatbyrå AB att företräda Borås Stad i ansökan, 
enligt bifogad fullmaktsskrivelse.         

Beslutsunderlag 
1. Tillståndsansökan vattenuttag ytvatten Öresjö/Ärtingen, 2019-12-12. Bilagor 
i ansökan bifogas inte. Hänvisas till Borås Energi och Miljö AB/Setterwalls. 
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2. Fullmakt – för Tove Andersson resp. Emelie Sandström, vid Setterwalls 
Advokatbyrås AB.  
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§ 292 Dnr KS 2020-00243 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.            

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2019 på +0,4 mnkr jämfört 
med +2,3 mnkr för 2018. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 51,7 mnkr, 
balansomslutningen 151,8 mnkr och soliditeten 34 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2019 till förbundet var 83,5 mnkr (f å 81,2 mnkr). 

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2019 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2020-03-24  
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§ 293 Dnr KS 2020-00463 2.4.4.0 

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå 
Stjärnans Djursjukhus i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom 
Boråsregionen. I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås 
besluta om ansvarsfrihet.  

Djursjukhuset har under 2019 haft en omsättning på 42,6 miljoner kronor och 
redovisar ett resultat för året på 1,7 miljoner kronor. Stiftelsens soliditet 
uppgick per 2019-12-31 till 29,2 %. Under 2019 har 14 771 patienter behandlats 
jämfört med 15 132 patienter under föregående år.  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens finansiella ställning och av dess finansiella resultat. 
Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, 2020-05-26  
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§ 294 Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 
asfalterad aktivitetsyta 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för 
asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda 
myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två 
år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 
ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 
Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 
beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 
snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 
ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 
aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 
föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 
idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 
Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 
mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 
vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 
utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 
första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 
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anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 
till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 
uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 
upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. 
Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 
själva mestadels står för drift och skötsel.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 

3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF  
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§ 295 Dnr KS 2017-00754 808 

SM-veckan 2021 - Avtal med Riksidrottsförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreliggande avtal med Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2021 godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner föreliggande avtal med Riksidrotts-
förbundet om SM-veckan 2021 och föreslår att Kommunstyrelsen gör det-
samma. 

Borås Stad står som värd för SM-veckan 2021. Fritids- och folkhälsonämnden 
tillskrev Kommunstyrelsen om att vara värd för en SM-vecka vinter 2020 
alternativt 2021. Kommunstyrelsen fattade i sin tur ett formellt beslut, 2017-12-
18 § 610, om att ansöka om värdskapet 2020 alternativt 2021 till Riksidrotts-
förbundet. Riksidrottsförbundet utsåg Borås till att vara arrangör för SM-
veckan vinter 2021. Aldrig tidigare har en vintervecka avgjorts så lång söderut 
som den gör i Borås. I ansökan till Riksidrottsförbundet skrev Kommun-
styrelsen att ansökan ligger helt i linje med att Borås vill utvecklas som en 
arrangörsstad av rang. De tidigare SM-veckorna 2014 och 2017 har utfallit 
väldigt positivt med stor medial bevakning och uppmärksamhet. I avtalet 
regleras genomförande, samverkan, organisation, ekonomi, Riksidrotts-
förbundets åtagande, värdstadens åtagande och rättigheter och andra praktiska 
delar för arrangemangets genomförande.  

Kommunstyrelsen vill i sammanhanget tillägga att erforderliga resurser för att 
genomföra arrangemanget är avsatta i budget och riktade till Fritids- och 
folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 
1. KS-skrivelse 

2. Förslag från Fritids- och folkhälsonämnden   
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§ 296 Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

Hantering av inköpskostnader med anledning av 
Coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på 
skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. 
Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att 
sköta inköp och logistik av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning 
har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för innevarande år. Utgifterna 
är betydande och uppgår till 90-100 mnkr för 2020, men det finns möjlighet att 
ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader avseende bl.a. skydds-
utrustning vilket gör det svårt att bedöma hur stora nettokostnaderna för året 
kommer att bli. Genom att hantera inköp/inköpskostnader och bidrags-
ansökning centralt, fås en tydlighet och effektivitet i hanteringen av inköp och 
distribution av skyddsutrustning till stadens verksamheter.  
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§ 297 Dnr KS 2020-00568 1.2.4.1 

Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2019 års förvaltning.             

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2019 års 
verksamhet. Resultatet för 2019 är 738 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,9 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 
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 
församling. Under året har 9 300 kr utdelats och vid utgången av 2019 uppgår 
utdelningsbara medel till 540 721 kr.       

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

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning 2019 LL Frimans Donation, 2020-06-30  
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§ 298 Dnr KS 2020-00242 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.    
 

 

 

 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte kommunalrådet Annette Carlson (M), 
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C), kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) och kommunalrådet Anna Svalander (L). 

Vidare deltar ej Crister Spets (SD) på grund av jäv i handläggningen av ärendet.  

För Annette Carlson (M) tjänstgör Hasse Ikävalko (M). 
För Kerstin Hermansson (C) saknas ersättare. 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Lars Gunnar Comén (M). 
För Anna Svalander (L) saknas ersättare.           

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet.  

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Resultatet för 2019 redovisas till -866 tkr jämfört med +816 tkr för 2018. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 677 tkr, balansomslutningen till  
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71 560 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 14 % (f å 13 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2019 var 16 100 tkr.           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2020-03-19  
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§ 299 Dnr KS 2020-00497 2.6.1.25 

Engelbrektskolan, inhyrning av modul 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget, om inhyrning av modul till 
Engelbrektskolan, Engelbrektsgatan 14, Beckasinen 11 preliminärt från den 1 
januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor.              

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på 
Engelbrektskolan. För att möta behovet föreslås ett utbyte av befintlig modul. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 784 000 kronor. Hyreskostnaden kan komma att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Grundskolenämnden 
kommer att debiteras självkostnaden enligt nuvarande internhyressystem. Den 
föreslagna avtalstiden är 120 månader preliminärt från och med 1 januari 2021.   

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om modul till Engelbrektskolan 
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§ 300 Dnr KS 2020-00496 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för nybyggnad av 
Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för nybyggnad 
av Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1, under förutsättning att Förskole-
nämnden tillstyrker förslaget.        
 

 

 

 

  

 

 

 

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

Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, 
se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 9 juni 2020 att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
nybyggnad av Kristinegårdens förskola, Gisseberget 1.  
Investeringsutgiften beräknas till 39 900 000 kronor och finns med i 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020. 
Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har 
byggnadstekniska brister. Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med 
plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget nettotillskott av barnom-
sorgsplatser.  

Beslutsunderlag 
1. Korrigerad projekteringsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens 
förskola från Lokalförsörjningsnämnden 
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§ 301 Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

Anta digital strategi 2020            
 

 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 
framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 
av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 
samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version  

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Anta digital strategi 2020. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Avslå digital strategi 2020, se bilaga. 
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Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till 
under rubriken Framtida utmaningar ”Vid införande av nya digitala tjänster och 
verktyg ska invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande belysas”, se 
bilaga. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Ida Legnemarks tilläggsförslag. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”.  

Omröstning  
Vid omröstningen röstas ja av Maria Hyllstam (MP), Ylva Lengberg (S), Mats 
Tolfsson (S), Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M), Anna Svalander (L), 
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD. 

Proposition  
Ordföranden ställer därefter  proposition på bifall respektive avslag till Ida 
Legnemarks tilläggsförslag och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Bifalla Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande. 
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§ 302 Dnr KS 2015-00176 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 med flera 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och 
liknande funktioner, men också kontor i Centrum. Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då 
den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett 
gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. 

En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, då det kan 
frigöra central mark på andra platser i staden. Även denna ska vara av hög 
arkitektonisk kvalitet med tanke på dess läge i staden 

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, bredvid Gina Tricot-
huset och omfattar 17 500 kvadratmeter. Kommunen äger marken i området. 
Den del av planområdet som innehåller mottagningsstationen är placerad i 
rundeln mellan Varbergsvägen och den västgående avfartsrampen från 
Brodalsmotet.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

I nuläget pågår ett arbete med att reda ut fördelningen av kostnader för 
trafikåtgärder kopplade till exploateringar i västra centrum. De trafikåtgärder 
som behövs i anslutning till Brodalsmotet kommer medföra stora kostnader 
och hur åtgärderna ska finansieras är ännu inte beslutat. Sannolikt kommer flera 
exploateringsprojekt, inklusive Horngäddan, behöva bidra ekonomiskt. 
Detaljplanen bör därför inte gå ut på granskning innan detta arbete är klart.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 m.fl, 2020-
05-15  

2. Planbeskrivning, 2020-05-15 

3. Plankarta, 2020-05-15   
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§ 303 Dnr KS 2019-00881 3.1.1.1 

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för 
Ekås, Sundshult 1:44 

Kommunstyrelsens beslut 
Ger positivt planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden för Ekås, Sundshult 
1:44    

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Sundshult 1:44 i Ekås har ansökt om planbesked i oktober 
2019. En planbeskedsberedning har gått igenom ärendets lämplighet och ett 
förslag till beslut har redovisats för berörda kommunalråd. Förslaget är att ge 
ett yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden om att ge ett positivt planbesked.              

Beslutsunderlag 
1. Fastighetsägarens ansökan om planbesked   
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§ 304 Dnr KS 2020-00478 1.1.2.1 

Svar på remiss: Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen och skickar svaret till SIS 

Sammanfattning av ärendet 
Svenska Institutet för Standarder har tagit fram ett förslag till standard för hur 
kommuner och regioner kan implementera Agenda 2030 i sin verksamhet. Att 
standardisera implementeringen av Agenda 2030 är självklart svårt eftersom 
Agenda 2030 målen har ett väldigt brett fokus och kommunala organisationer 
arbetar på olika sätt. Borås Stad har inge planer på att införa ett ledningssystem 
för Agenda 2030, men det finns ändå en del att låta sig inspireras av i 
standarden.    

      

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
60(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 305 Dnr KS 2019-00443 3.1.1.1 

Ansökan om planbesked för detaljplan Kråkered 2:11, 
Borås GK, Östra Vik 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.        

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören vill göra det möjligt att utveckla golfanläggningen för idrotts-, 
turist- och friluftsändamål i en multianläggning. Exploatören vill dessutom göra 
det möjligt att bygga ca 150 bostäder utspridda över området.  
Multianläggningen ska skapa ett idrottscenter där en rad idrotter nämns; futsal, 
tennis, luftgevär, löpning etc. Hotell och konferens med bl.a. uthyrningsstugor, 
poolområde, bågskytte, disc/fotbollsgolf och restaurang nämns också. De 
bostäderna som finns med i idéskissen är stadsvillor innehållande lägenheter, 
småhus, parhus samt förskola. Fastighetens totala storlek är ca 187 hektar ett 
potentiellt detaljplaneområde för hela projektet bedöms motsvara cirka 40-70 
hektar. 

Utveckling av golfanläggningen för idrotts-, turist- och friluftsändamål i 
området är positivt, men områdets lokalisering innebär svårigheter att nå 
platsen med hållbara färdmedel. 

Förslaget med bostäderna ligger inte i linje med översiktsplanen eftersom 
området inte finns i ett utvecklingsstråk eller serviceort. Det finns i dagsläget 
ingen kommunal eller kommersiell service i närheten. 

Naturen i området har ett stort värde och det är viktigt att utredningar som rör 
dessa värden genomförs. 

Beslutsunderlag 
1. Östra Vik Kråkared ansökan; 2019-04-26 

2. Östra Vik Kråkared prospekt; 2019-04-26 

3. Östra Vik Kråkared protokoll; 2019-04-26   
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§ 306 Dnr KS 2018-00881 3.1.1.0 

Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Fristad, 
Gånghester och Dalsjöfors 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokaliseringarna för LSS-bostäder.  
Ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att söka förhandsbesked för LSS-
bostad på fastigheten Sölebo 2:1. (Fristad) 
Ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att söka förhandsbeked för LSS-
bostad på fastigheten Häljasjö 1:102. (Gånghester) 
Ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. (Dalsjöfors)        
 

 

 

 

 

     
 

Sammanfattning av ärendet 
Den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för lokalisering av kommunal 
verksamhet har tomter för bostäder med särskilt stöd (LSS-bostäder). Tomterna 
är belägna i Fristad, Gånghester och Dalsjöfors. Borås stad är markägare till alla 
tomterna idag. 

Utifrån sitt läge har de två första bedömts som lämpliga att starta processen 
med förhandsbesked, medan i det sistnämnda fallet behövs detaljplan. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom lokaliseringen av tomterna och 
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att 
påbörja processerna för att få från LSS-bostäder på nedanstående platser.  

Tomt 1: Fristad, (Skalle), Fastighetsbeteckning: Sölebo 2:1 

Tomt 2, Gånghester, Rydsvägen, Fastighetsbeteckning: Häljasjö 1:102 

Tomt 3: Dalsjöfors, Boråsvägen (nuvarande fritidsgården), 
Fastighetsbeteckning: Gårda 6:1               



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
62(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 307 Dnr KS 2019-00700 3.1.1.1 

Yttrande över ansökan om planbesked för Råddehult 
1:1 (del av Sandhult 7:1) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet        

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget avser villatomter i anslutning till befintlig och tillkommande 
villabebyggelse. Det utökar området med fler villor och skapar en 
sammanhängande bebyggelse. Området är lokaliserat strax söder om Sandhult 
vid fotbollsplanen.  

Översiktsplanen pekar ut ett antal förtätnings- och utvecklingsområden. Det 
aktuella området befinner sig utanför dessa områden, varför förslaget inte följer 
gällande översiktsplan. Detta gör att det krävs ett utökat förfarande.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om ansökan om planbesked på Råddehult 1:1 ( Del av Sandhult 71) 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2019-1457, 2019-08-14  
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§ 308 Dnr KS 2015-00477 214 

Granskning av detaljplan för Dalsjöfors, Gårda 8:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i 
form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig 
kontor- och serviceverksamhet. Detaljplanen ger möjlighet för ca 44 bostäder 
inom detaljplaneområdet.  

Planområdet ligger utmed Storgatan där översiktsplanen föreslår tät bebyggelse 
med blandning av bostäder och centrumfunktioner. Planförslaget möjliggör för 
både nya bostäder och centrumfunktioner vilket är positivt för ortsutvecklingen 
i Dalsjöfors. Planförslaget stämmer väl med intentionerna i översiktsplanen för 
Borås och bidra till att stärka serviceorten Dalsjöfors, med fler bostäder och 
service.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning, 2020-02-10 

2. Plankarta och illustrationskarta, 2020-02-10 

3. Underrättelse om granskning, 2020-02-10   
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§ 309 Dnr KS 2019-00550 3.1.1.1 

Samrådssvar för detaljplan för Bäckeskog, Pantängen 
12  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.       

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning för 
uppförande av mottagningsstationer för elförsörjningen i Borås. Stationerna ska 
utformas med hög arkitektonisk kvalitet för att passa in bland den framtida 
bebyggelsestrukturen i området.  

Planområdet ligger utmed väg 180, Bäckeskogsgatan, strax väst om 
ackumulatortanken och Bäckeskogsrondellen. Området är cirka 44 000 m² 
stort. Planområdet ryms helt inom fastigheten Pantängen 12 som ägs av Borås 
Stad.  

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 335 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Begäran grundar sig på att 
Borås Elnät inkommit med begäran om planändring för fastigheten Pantängen 
12. Syftet är att skapa möjlighet för byggnation av en mottagningsstation, något 
som är viktigt för utvecklingen av staden och för det framtida elnätet.  

Beslutsunderlag 
1. E-post inbjudan till samråd, 2020-06-22 

2. Inbjudan till samråd, 2020-06-22 

3. Planbeskrivning, 2020-06-22 

4. Plankarta, 2020-06-22   
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§ 310 Dnr KS 2018-00268 3.1.1.1 

Svar på samråd om planbesked för detaljplan för Norra 
Sjöbo, Mörkhättan 11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande 
fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts 
Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två 
mindre byggnader istället för en större.  Området ligger utmed 
Vattenverksgatan inom stadsdelen Sjöbo. Planområdets storlek är 1334 m2 
(hela Mörkhättan 11) och ägs av Tomtarvid i Borås AB.             

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd 2020-05-29 

2. Planbeskrivning 2020-05-29 

3. Plankarta 2020-05-29   
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§ 311 Dnr KS 2016-00501 214 

Samrådssvar om planbesked för detaljplan för Södra 
Sjöbo, Mjölskivlingen 9 med flera 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbostadsbebyggelse och 
park på befintlig industrimark. Husen är placerade för få ett möte med 
gaturummet med trädplantering emellan. På så vis skapas också mer privata 
rum mellan husen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i södra Sjöbo mellan Klintegatan och 
Johannelundsgatan och omfattar fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10, 12 och 16 
samt del av Torpa-Sjöbo 2:1. Det totala planområdet är ca 21000 m² stort varav 
2766 m2 är park.                

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd 2020-05-29 

2. Planbeskrivning 2020-05-29 

3. Plankarta 2020-05-29   
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§ 312 Dnr KS 2019-00307 1.1.2.1 

Förslag till beslutsunderlag för ny korsning, typ F, 
anslutning vid Sobacken längs väg 41 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.       

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har framfört en önskan om att anlägga en trafiksäkrare typ av 
korsning vid Sobacken. Trafikverket har sett på möjligheten att lägga in en 
planskild korsning av en enklare typ, en så kallad F-korsning, för att få en så 
kostnadseffektiv lösning som möjligt som fortfarande tar hänsyn till kraven på 
ökad säkerhet och framkomlighet. Sweco har gjort en översiktlig bild av hur en 
sådan korsning kan se ut. 

Trafikverket rekommenderar att bygga planskild korsning av typ F, med en 
tvåspannsbro över väg 41 med gång-och cykelbana för oskyddade trafikanter. 
Kostnaden är uppskattad till ca 30 miljoner kronor för projektering, 
entreprenad och byggherrekostnader i 2020 års prisnivå.  

Borås Stad anser att ett avtal som reglerar kostnaderna mellan ingående parter 
ska tas fram.             

Effekter av föreslagen lösning: 

Ökad framkomlighet på väg 41. 

Ökad trafiksäkerhet för korsande trafikanter över väg 41. 

Förslaget tar höjd för ökat kapacitetsbehov för exploateringar i området. 

Potentiella besparingsmöjligheter. 

Vägen till Greyhound behöver inte byggas. 

Massor från enskilda vägar som ska stängas (ca 50 st.) kan användas i bygget 
istället för att transporteras bort. Även invasiva arter (t.ex. blomsterlupin) måste 
tas bort 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag för ny korsning, typ F, anslutning vid Sobacken längs väg 41 
2020-06-29 

   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
68(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 313 Dnr KS 2020-00505 1.1.2.1 

Remissvar på förslag till nya föreskrifter för väg 41, 
Västra Götalands län 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget        

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 41 i Västra Götalands län 
och befintlig föreskrift TRVTFS 2015:16 kommer då att upphävas. 

Väg 41 sträcker sig från Hallands länsgräns till Borås, totalt ca 56 km varav 38 
km föreslås få ändrad hastighet. Nollvisionen är grunden för 
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den 
är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert 
vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att 
vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen 
på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan de som utformar och de som använder vägtransportsystemet. 

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att 
fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Förslaget var en 
del i en bred remiss som skickades ut till länsplaneupprättare, kommuner m.fl. 
under 2016. Efter det har vissa revideringar skett. Förändring av hastigheten på 
väg 41 har tidigarelagts än vad som var planerat från början.   

Väg 41 ingår i regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland och 
kommer inom nuvarande planperiod (2018-2029) att byggas om i två etapper. 
Vägen kommer att bli mötesfri 2+1-väg mellan Sundholmen och Björketorp 
samt mellan Fritsla och Kråkered. Sundholmen-Björketorp beräknas vara klar 
år 2023 och Fritsla-Kråkered år 2025. Båda etapperna dimensioneras för 100 
km/tim.  

Föreskrifterna föreslås träda i kraft 2020-12-01.            

Beslutsunderlag 
1. E-post, förslag till nya föreskrifter för väg 41. 2020-06-12 

2. Konsekvensutredning till förslag om hastigh. 2020-06-12  

3. Bilaga Sampers. 2020-06-12 

4. Bilaga Tillgänglighetsindex. 2020-06-12 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
69(78) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

5. Kartbilaga. 2020-06-12   
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§ 314 Dnr KS 2017-00761 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 
5 och 7 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa omarbetningar.        
 

 

 

 

 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett högre bostadshus på 19-24 
våningar alternativt fem våningar eller lägre. Syftet är vidare att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. För att ansluta bättre till 
Stadsbron och för att förhindra översvämningar ska torgets södra del höjas.  

Förslaget ligger i kantzonen av kvartersstaden och Knalletorget är en viktig 
plats som entré in till stadskärnan från resecentum. Det är därför mycket viktigt 
att den arkitektoniska kvaliteten på föreslagen byggnad är hög. En ny byggnad i 
detta läge anses vara lämpligt utifrån kommunens visioner och översiktsplan, då 
det bland annat bidrar till att nå stadens mål om fler boende i centrum samt en 
blandad stad. I nuläget finns det behov av en centralt belägen förskola, något 
som kommer bli än mer angeläget i och med planförslaget. 

Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det kommer finnas 
korttidsparkering utanför byggnaden. Då planområdet är för litet för att 
inrymma parkeringsplatser kommer dessa att lösas med parkeringsköp. I 
nuläget pågår ett arbete med att reda ut fördelningen av kostnader för 
trafikåtgärder kopplade till exploateringar i västra centrum. Detaljplanen bör 
inte gå ut på granskning innan detta arbete är klart. 

Det bör tillkomma bestämmelser i planförslaget om att bostäder inte tillåts i 
markplan samt att 3D-fastighetsbildning för utskjutande balkonger möjliggörs. 
Vidare bör de ytor för uteserveringar som i nuvarande förslag ligger på 
kvartersmark istället ligga på allmän platsmark.             

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd Morfeus, 2020-05-15 
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2. Planbeskrivning, 2020-05-15 

3. Plankarta, 2020-05-15   

 

 

 

 

 
 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa omarbetningar. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med 
vissa omarbetningar, se bilaga. 

Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande. 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 315 Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

Remiss, Revidering energi- och klimatstrategi  
 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till Energi- och klimatstrategin        

I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD). 

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 har fått revideringen av energi- och klimatstrategin på 
remiss. Sen den förra strategin antogs har en koldioxid budget tagits fram som 
anger ambitionsnivån för utsläppen av koldioxid inom Borås kommun. En 
annan viktigt skillnad jämfört med den förra strategin är att anpassningen till ett 
förändrat klimat är inkluderat i strategin.  

Energi- och klimatstrategin är enkel att ta till sig och föredömligt kort. Det 
skulle dock underlätta för läsaren om en liten introduktion fanns med i 
strategin. I remissen har en sådan text funnits med i missivet, men den texten 
kommer ju inte finnas kvar när strategin är antagen. Det är även önskvärd att 
strategin kopplas till Agenda 2030 målen genom att exempelvis illustrera vilka 
mål energi- och klimatstrategin främst syftar till. 

Avsnitten om arbetssätt är centralt i strategin och beskriver hur nämnder och 
bolag ska arbeta med strategin. Eftersom strategierna inte längre har några 
utpekade ansvariga är det extra viktigt att arbetet integreras på ett bra sätt i 
verksamheterna. Beskrivningen av arbetssätt ligger väl i linje med tillitsresan 
och kräver att nämnder och bolag själva kan analysera vilken roll de har i 
genomförandet av åtgärder. Texten skulle därför även kunna beskriva vilket 
stöd som finns i form av nätverk, kunskap och coachning. 

De strategier som finns med inom området minskade utsläpp speglar den analys 
som har gjorts i koldioxidbudgeten vilket är viktigt för att vi ska lägga resurser 
på rätt saker. 
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I strategin om integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter finns det med några exempel på vad det skulle kunna innebära. 
Det finns en svaghet i att ge exempel eftersom alla då inte känner sig berörda. 

Strategin som handlar om trygg och säker infrastruktur i ett förändrat klimat 
beskrivet ett område som kommunen och dess bolag redan jobbar med idag 
nämligen att skapa en robust infrastruktur. Det vore önskvärd om strategin 
kopplade till det arbete som redan pågår och lyfte behovet av mer kunskap om 
klimatförändringar och deras inverkan infrastrukturen.   

Borås stad har en bra krisorganisation, det har vi sett inte minst under våren. 
Krisorganisationen ska användas för alla samhällsstörningar och kommer inte 
ha något särskild fokus på klimat. Däremot så är det viktigt att kunskaper om 
klimatförändringar och deras konsekvenser inkluderas i kommunens 
sårbarhetsanalys. 

Strategierna som handlar om tekniska infrastruktur samt ledning i kris kan 
därför med fördel slås ihop till en strategi som handlar om att öka kunskaperna 
om hur klimatförändringar kan skapa samhällsstörningar och hur vi kan minska 
risken för samhällsstörningar genom att vara väl förberedda.                    

Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi_remissv, 2020-05-11 

2. Missiv, 2020-05-11 
   

 

 

 
 
   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till Energi- och klimatstrategin. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avstyrker förslag till Energi- och 
klimatstrategin, se bilaga. 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 316 Dnr KS 2020-00627 3.1.1.0 

Initiativärende: Strategi kring rutnätsstaden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Initiativärendet avslås.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har lämnat ett 
initiativärende till dagens sammanträde     

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Strategi kring rutnätsstaden      

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram ett sammanhängande program över rutnätsstaden Borås och dess 
utveckling, se bilaga. 

Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att ärendet remitteras till 
Stadsledningskansliet för beredning. 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) att ärendet avslås. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) med fleras 
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 Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers 
(SD) med fleras yrkande”.  
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Omröstning  
Vid omröstningen röstas ja av Maria Hyllstam (MP), Ylva Lengberg (S), Mats 
Tolfsson (S), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M). 
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§ 317 Dnr KS 2020-00618 3.3.4.0 

Initiativärende: Kalla till partiöverskridande 
överläggningar om kollektivtrafikutredningen 
Kommunstyrelsens beslut 
Att det skyndsamt kallas till partiöverskridande överläggningar för att inleda 
arbetet med utredningen om kollektivtrafikens dragning genom centrum     
 

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Ida Legnemark (V) har 
lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde.    

Beslutsunderlag   
1. Initiativärende: Kalla till partiöverskridande överläggningar om 

kollektivtrafikutredningen  

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Ida 
Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att det skyndsamt 
kallas till partiöverskridande överläggningar för att inleda arbetet med 
utredningen om kollektivtrafikens dragning genom centrum, se bilaga. 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlson (M), 
Niklas Arvidsson (KD) och Ida Legnemarks (V) förslag.     
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§ 318 Dnr KS 2020-00116 2.5.1.0 

Svar på initiativärende från Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD): Klargör situationen kring 
distributionscentralen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den skriftliga redogörelsen läggs till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån det beslut som KF fattade 2017, att inför samordnad varudistribution i 
Borås Stad, upphandlade Koncerninköp en distributör för att drifta 
distributionscentralen som har varit i drift sedan 2019-05-02.  

För driften av distributionscentralen erhåller distributören ersättning baserat på 
antal varumottagna kilon, antalet körda km och körtiden. Ersättningen utgår 
från av Koncerninköp framtagen rutoptimering. Utöver den ersättning som 
utgår till distributören har Koncerninköp även kostnader för att planera, 
administrera och följa upp distributionscentralens verksamhet. Utifrån detta har 
den totala kostnaden för distributionscentralen under det första avtalsåret 
uppgått till omkring 6 700 000 SEK. I det beslutsunderlag som skickades till KF 
inför beslutet beräknades kostnaderna uppgå till 8 160 000 SEK. 

Med anledning av Covid-19 pandemin har beställningarna och därmed även 
leveranserna påverkats under en del av året. Det är därför inte säkert att 
kostnaden är helt rättvisande mot ett normalt år.  

För att finansiera distributionscentralen betalar leverantörerna en provision till 
Koncerninköp. Provisionen beräknas utifrån en procentsats av det totala 
levererade varuvärdet. För livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 % i 
provision. Detta ska täcka Koncerninköps kostnader för såväl det interna 
arbetet som ersättningen till distributören. Under det första avtalsåret har 
provisionen uppgått till 7,8 miljoner. 

Sedan KFs beslut att införa samordnad varudistribution har det tillkommit ett 
nytt avtal gällande livsmedel, vilket har inneburit att livsmedelspriserna stigit 
med 18%. Det beräknade värdet av livsmedelsupphandlingen baserades på 
prisbilden under 2018 medans anbuden lämnades in i början av 2019. Utifrån 
Storhushållsprisindex ökade priserna på livsmedel med omkring 7% mellan 
2018 och 2019, när det nya livsmedelsavtalet började gälla. Det innebär att 
ökningen av livsmedelspriserna, efter avräkning av indexhöjningen, är omkring 
11%. Kostnadsbilden utgår från att kostorganisationen gör sina inköp utifrån 
den planering som gjordes inför upphandlingen.  
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Det nya livsmedelsavtalet tar inte bara hänsyn till att leveranserna ska gå via den 
samordnade varudistributionen utan även flera mål som det åligger 
kostorganisationen att arbeta med. Det handlar bland annat att skapa bättre 
förutsättningar för kosten att arbeta med matlagning från grunden samt att en 
större andel av livsmedlen är ekologiska. Dessa förutsättningar innebär att ett 
byte till produkter med högre kvalitet vilket har medfört en merkostnad. Även 
den varma sommaren 2018, med förstörda skördar på grund av torka, har 
påverkat livsmedelspriserna.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende, Klargör situationen kring distributionscentralen.   
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