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§ 1   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Andreas Exner (SD) med Per 
Carlsson (S) som ersättare     
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§ 2   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:52-15:58 och 16:15-16:40.      
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§ 3 Dnr KS 2019-01034 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.   

Vidare beslutar Kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen ges regelbundna återrapporter av det fortsatta arbetet av 
berörda nämnder utifrån den presenterade lägesrapporten, varav det första 
tillfället ska vara fokuserat på arbetet mot trångboddhet samt arbetet för bättre 
renhållning och minskad skadegörelse för anmälningsärende Återrapportering 
av arbetet efter lägesrapport Norrby.     

Sammanfattning av ärendet 
Yttrande sänt till Lantmäteriet om beteckning på SCB:s tätorter 2018  
Dnr 2019-00999 
 
Skrivelse från Yrkeslärarna på Hantverksprogrammet Textil Design om 
gymnasieprogrammet Textil Design 
Dnr 2019-00981 
 

 

 

 

 

 

 

Skolinspektionens beslut på ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås i Borås kommun 
Dnr 2019-00233 

Svar på brev om minoritetsservicens flytt  
Dnr 2019-00955 

Grundskolenämndens beslut om urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads 
skolor 
Dnr 2019-00832 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 18 november 2019 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 30 oktober 2019 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 11 november 2019 
Dnr 2019-00031 
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Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under renovering! 
Dnr 2019-01004    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsens beslut om förordnande av notarius publicus och biträdande 
notarius publicus i Borås kommun 
Dnr 2019-01047 

Länsstyrelsens beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen: Beslut om 
förordnande av notarius publicus och biträdande notarius publicus i Borås 
kommun 
Dnr 2019-01047 
Anmälts tidigare i Kommunstyrelsen men nu med en rättelse  
enligt 36 § förvaltningslagen. 

Direktionsprotokoll från Boråsregionens sammanträde den 27 september 2019 
Dnr 2017-00793 

Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 28 oktober 2019 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 2 december 2019 
Dnr 2019-00031 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  AB den 28 november 
2019 
Dnr 2019-00031 

Lägesbild Norrby rapport 
Dnr 2019-01055 

Finansrapport Borås Stad 2019-11-30 
Dnr 2019-00022 
 
Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 2 december 2019 
Dnr 2019-00031 

Borås Stad-Utbildnings- och övningsplan 2019-2022 – plan 
Dnr 2019-01069 
 
Miljö- och konsumentnämndens beslut om taxa 2020 för alkohol, tobak, e-
cigaretter, receptfria läkemedel 
Dnr 2019-01043 
 
Skrivelse till kommunalråden om tillsynsavgifter serveringstillstånd/ budget 
2020 
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Dnr 2019-01006 
 
Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 5 december 2019  
Dnr 2019-00031 
 
Namninsamling med 273 namnunderskrifter: Protest mot förslag till nedlägg-
ning av Kransmossens friluftsgård 
Dnr 2019-01040 
 
Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 4 december 
2019 
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 6 december 
2019 
Dnr 2019-00133 
 
Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 
sammanträden den 6 december 2019 
Dnr 2019-00202 
 
Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde den 5 september 
2019 
Dnr 2019-00024 
 
Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde den 5 september 2019 
Dnr 2019-00025 
 
Direktionsprotokoll från sammanträde den 6 december 2019 för Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019-00208 
 
Miljörapport 2019 (Kommunstyrelsen) 
Dnr 2019-00739 
  
Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 5 december 
2019 
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 16 december 
2019 
Dnr 2019-00031 
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Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 17 december 2019 
Dnr 2019-00031 
 
Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 12 december 2019 
Dnr 2019-00031 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala omsorgsnämndens beslut om ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 2020 
Dnr 2019-01097 

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen 
Dnr 2019-00034 
 
Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020 från Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019-01110 
 
Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från Vänsterpartiet i Borås 
Dnr 2019-01108               

Yrkanden      
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ges regelbundna 
återrapporter av det fortsatta arbetet av berörda nämnder utifrån den 
presenterade lägesrapporten, varav det första tillfället ska vara fokuserat på 
arbetet mot trångboddhet samt arbetet för bättre renhållning och minskad 
skadegörelse för anmälningsärende Återrapportering av arbetet efter 
lägesrapport Norrby. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(86) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-20 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr KS 2019-01035 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20190802 (141/2019) 
Dnr F 2019-00039  2.3.1.1, Programområde 1 
 

 

 

 

Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20190625 (146/2019) 
Dnr F 2019-00174  2.3.1.1, Programområde 1 

Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20190814 (145/2019) 
Dnr F 2019-00182  2.3.1.1, Programområde 1 
 
Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20190913 (152/2019) 
Dnr 2019-00184  2.3.1.1, Programområde 1 

Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20190830 (147/2019) 
Dnr F 2019-00188  2.3.1.1, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän  
– 20191025 (164/2019) 
Dnr F 2019-00226  2.3.1.1, Programområde 1 
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Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 201900620 (148/2019) 
Dnr F 2019-00078  2.3.1.25, Programområde 1 
 

 

 

 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190823 (142/2019) 
Dnr F 2019-00171  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn,  etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190627 (137/2019) 
Dnr F 2019-00180  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190822 (143/2019) 
Dnr F 2019-00198  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190901 (151/2019) 
Dnr F 2019-00199  2.3.1.25, Programområde 1 
 
Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn,  etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190926 (155/2019) 
Dnr F 2019-00212  2.3.1.25, Programområde 1 
 
Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191029 (157/2019) 
Dnr F 2019-00216  2.3.1.25, Programområde 1 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(86) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-20 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar 
– 20191018 (158/2019) 
Dnr F 2019-00217  2.3.1.25, Programområde 1 
 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191016 (160/2019) 
Dnr F 2019-00219  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191028 (163/2019) 
Dnr F 2019-00223  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191028 (162/2019) 
Dnr F 2019-00224  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191028 (167/2019) 
Dnr F 2019-00225  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191022 (161/2019) 
Dnr F 2019-00229  2.3.1.25, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20191111 (169/2019) 
Dnr F 2019-00240  2.3.1.25, Programområde 1 
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Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av  förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen  (i samråd med berörda förvaltningar) avseende 
löneöversyn, etikettinplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar  
– 20190412 (35/2019) 
Dnr F 2019-00057  2.3.1.3, Programområde 1 

Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av  förhandlingsdelegationen 
giva förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar) avseende  
löneöversyn, etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar – 20190909 
(149/2019)  
Dnr F 2019-00201  2.3.1.3, Programområde 1 

Löneinplaceringsbeslut  
20190930 (154/2019) 
Dnr F 2019-00211 2.3.6.1, Programområde 1 

Löneinplaceringsbeslut  
20191003 (156/2019) 
Dnr F 2019-00213 2.3.6.1, Programområde 1 

Löneinplaceringsbeslut 
20190701-20190930 (HSV028--HSV031/2019),  
20190101--20190930 (HSV032--HSV0238/19), 
20190701-20190930 (HSV039--HSV044/2019) 
Dnr F 2019-00246 2.3.6.1, Programområde 1 

Löneinplaceringsbeslut 
20190820-20191121 (3022--4020/2019)  
Dnr F 2019-00247 2.3.6.1, Programområde 1 

Förhandling och överenskommelse om för mycket utbetald lön 
20190930 (153/2019) 
Dnr F 2019-00203 2.3.6.25, Programområde 1 

Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner enligt 
gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  
Dnr F 2019-00186 2.3.9.4, Programområde 1 

Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner enligt 
gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  
20190731 (198—218/19), 20190831 (219--244/19),  
20190930 (245--267/19),  20191031 (268--295/19) 
Dnr F 2019-00245 2.3.9.4, Programområde 1 
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Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst 5 000 kr - 
Delegationsbeslut kring växelkassor Vård- och äldreförvaltningen 
Dnr 2019-0009 
 
Yttrande över Samhällsbyggnadsnämndens remiss, BN  2019-000941, 2019-11-
22 - Ansökan om förhandsbesked  för nybyggnad av 2 enbostadshus på 
fastigheten Transås 2:13 
Dnr 2019-00019 
 
Delegationsbeslut: Anmälan av inkomna yttranden 2018 enligt 
kameraövervakningslagen 
Dnr 2018-00004 
 
Anmälan av inkomna ansökningar 2018 enligt lotterilagen 
Dnr 2018-00003 
 

 

 

 

 

 

 

      
 

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor - Delegation för likviditetsfrågor, 
upptagande av lån 
Dnr 2019-00008 

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor - Delegation för likviditetsfrågor, 
upptagande av lån 
Dnr 2019-00008 

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor  - Delegation för likviditetsfrågor, 
upptagande av lånelöfte 
Dnr 2019-00008 

Yttrande över hemvärnsmän 
Dnr 2019-00007 

Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och 
tjänstemän 
Dnr 2019-00013 

Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst 5 000 kr - 
Delegationsbeslut kring handkassekort Vård- och äldreförvaltningen  
Dnr 2019-0009 

Delegationsbeslut donation Stiftelsen Gösta och Eva Ågren  
nr 5 2019 
Dnr 2019-00010                
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§ 5 Dnr KS 2019-00996 1.2.3.3 

Revisionsrapport - granskning av Borås Stads 
delårsrapport januari - augusti 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar på granskningen av 
delårsrapporten januari-augusti 2019 till Revisionskontoret.              

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport för perioden januari-
augusti 2019. Stadsrevisionen bedömer att den av Kommunstyrelsen upprättade 
delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet 
för kommunal redovisningsrekommendationer avseende innehåll och utform-
ning. Man bedömer att två av de tre långsiktiga/översiktliga finansiella målen 
troligen inte kommer att uppnås under 2019. Det tredje målet gällande soliditet 
redovisas inte i delårsrapporten. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten 
i november månad, vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut 
blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer mot denna bakgrund att perioden 
för delårsrapporten och dess behandling under november månad i Kommun-
fullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning. 

Svar på rapporten 

Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som lämnats i granskningen av 
delårsrapporten. 

De långsiktiga finansiella målen kommer inte att uppnås under 2019, även om 
staden kommer att nå de uppsatta målen avseende resultat och självfinansiering 
som satts för budgetåret. Nya finansiella mål för hela kommunkoncernen håller 
på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella målen är 
ännu viktigare kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska 
och verksamhetsmässiga utmaningar. 

Beredningstiden för framtagandet av delårsrapporten gör det svårt att hinna 
med behandling av delårsrapporten per sista augusti före november månads 
utgång i Kommunfullmäktige. Enligt lagen kan man välja en kortare period, 
som kortast 6 månader januari-juni, och då har man bättre möjlighet att vidta 
åtgärder men samtidigt en kortare tid att bedöma. Noteras bör att Kommun-
styrelsen och Kommunfullmäktige även har en tertialrapport för perioden 
januari-april som kan initiera styråtgärder utifrån upprättad prognos för helåret.  
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Beslutsunderlag 
1. Rapport granskning av delårsrapport 2019-08 

2. Missiv delårsbokslut 2019   
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§ 6 Dnr KS 2019-01084 2.6.1.0 

Lokalbehovsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Varje år i januari ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska 
lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med 
de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens 
lokalresursplan.  

Kommunstyrelsens lokalplan innehåller behovet av en förstudie av Kommun-
fullmäktiges sessionssal, som sedan tidigare är beslutade om i budget 2020. 
Behovet av fler kontor för Stadsledningskansliet finns också med i planen.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Lokalbehovsplan för Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr KS 2019-00913 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport: Granskning av beställar- och 
utföraremodellen i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av beställar-utförarmodellen i 
Borås Stad godkänns och översänds till Stadsrevisionen.   

Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som har till uppdrag 
att utreda beställar-utförarmodellen.            

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i 
Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av 
tidigare granskningar som gjordes 2014 och 2015. 

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har 
genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar och att modellen inte 
lever upp till kommunallagens intentioner.  

Kommunstyrelsen kommer utifrån granskningens rekommendationer att 
tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen 
tillsammans med berörda nämnder och bolag.                

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av beställar-
utförarmodellen i Borås Stad 
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§ 8 Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala 
bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 3, 3 avstår föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB     
 

 

 

 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de kom-
munala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 
och reviderade bolagsordningar för bolagen.  
Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 
med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre kredit-
värdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 
entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 
nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 
befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 
lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 
i det gemensamma ägardirektivet; 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelse-
ledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller suppleant 
önskar avgå. 

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, 
firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet; 

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 
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P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 

 

 

 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 
anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 
några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 
underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Bilagor 3a, b, c 

3a) 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 

3b,c) 

Ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB  

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB – spårbara ändringar 

Borås Djurpark AB 

Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 

Borås kommuns Parkerings AB  

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

Industribyggnader i Borås AB 

Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 

BoråsBorås TME AB  

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
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Akademiplatsen AB  

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 

Inkubatorn i Borås AB  

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 

AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 

AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 

AB Toarpshus 

AB Toarpshus – spårbara ändringar 

Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB – spårbara ändringar 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fastställa reviderat Gemensamt 
ägardirektiv för Borås Stads bolag och att fastställa reviderade ägardirektiv för 
följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 
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AB Toarpshus 

Viskaforshem AB    

 

 

 

 

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås 

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Fastställa reviderade ägardirektiv för Borås Djurpark AB med följande ändring i 
bilagt förslag: 
Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: 0 mnkr. 

Fastställa reviderade ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB med 
följande tillägg till bilagt förslag under rubriken Bolaget ska: 
• Över tid avyttra fastigheter med hyresgäster utanför den kommunala 

förvaltningen, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt alternativt 
förslag, se bilaga. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen under punkt  1: ”hyressättningen i nyproduktionen ska baseras 
på låneräntan istället för på kalkylräntan”.  Att följande läggs till i ägardirektiven 
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för de fem allmännyttiga bostadsbolagen under punkt, 1: ”använda de statliga 
investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna nere vid produktion av nya 
bostäder”. Att under punkt 4 i ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB 
lägga till: ”försäljning av utsläppsrätter” Att under punkt 14 i det gemensamma 
ägardirektivet för Borås Stads bolag lägga till: ”Koldioxidbudget för Borås 
Stad”, se bilaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande i den delen som 
avser: ”att under punkt 14 i det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads 
bolag lägga till : ”Koldioxidbudget för Borås Stad”. 

Andreas Exner (SD) yrkar avslag till Ulf Olssons (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) ställer proposition på bifall dels 
till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, dels till Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Ida Legnemarks (V) 
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
Votering begärs. 

Ordföranden tillkännager sitt eget förslag som huvudförslag i huvudomröst-
ningen. 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, 
dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD yrkande och dels till Ida 
Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs. 

Ordföranden tillkännager att Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande är motförslag i förberedande omröstning till motförslag i huvud-
omröstningen. 

För att utse motförslag till motförslag i förberedande omröstning till motförslag 
i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på bifall dels till Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Ida Legnemarks (V) 
yrikande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att Ida Legnemarks (V) 
yrkande är motförslag i förberedande omröstning till motförslag i huvud-
omröstningen”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
samt nej av Ida Legnemark (V). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), 
Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) avstår från 
att rösta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 2 röster mot 1, 10 avstår: 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag till  
motförslag i förberedande omröstning till motförslag i huvudomröstningen. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i  
huvudomröstningen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat att Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
yrkande är motförslag i  huvudomröstningen. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 

Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C) och Ulf 
Olsson (S) avstår från att rösta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 

Annnette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvdomröstningen. 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Ulf 
Olssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
styrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Kerstin Hermansson (C) 
och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Ida Legnemark (V) avstår från 
att rösta. 

Tilläggsyrkande 

Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Ida 
Legnemarks (V) tilläggsyrkande: att under punkt 14 i det gemensamma 
ägardirektivet för Borås Stads bolag lägga till ”Koldioxidbudget för Borås Stad”  
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Att under punkt 14 i det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag 
lägga till: Koldioxidbudget för Borås Stad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt avslagsyrkande. 
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§ 9 Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför pröv-
ningen av strandskydd från Miljö- och konsument-
nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.                

 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses be-
svarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
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2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 

3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kom-
munstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 

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

Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 

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

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

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlson (M). 
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§ 10 Dnr KS 2019-00847 1.2.2.2 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen fastställs.            

Sammanfattning av ärendet 
Då Krisledningsnämndens sammansättning, genom Kommunfullmäktiges 
beslut i annat ärende, har ändrats och Kommunstyrelsen därmed inte längre 
utgör Krisledningsnämnden, har Kommunstyrelsens reglemente setts över.   

I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens 
uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap föreslås ny 
reviderad text av 11 § Kommunstyrelsens reglemente.          

Beslutsunderlag 
1. Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Revideringen av Kommunstyrelsens delegationsordning godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen 
var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna 
in synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter 
ifrån politiken. 

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. 
Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning  
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§ 12 Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärk-
samma stadens historia i samband med 400-årsfirandet 
 

 

 

 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.           

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 
lämnat in förslaget ”Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsjubileet” 
Motionen har inte skickats på remiss.  
Stefan Lindborg (V) vill att Kulturnämnden ges i uppdrag att smycka staden 
med skyltar som uppmärksammar stadens historia i samband med att Borås 
fyller 400 år 2021. Motionären vill att 400-årsjubileet ska uppmärksammas inte 
bara under jubileumsåret, utan också i form som stannar kvar i stadsbilden för 
längre tid. Lindborg föreslår skyltar som berättar om händelser, byggnader, 
människor och genomgripande processer i stadens historia. 
Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag 
att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En 
utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 
år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat 
förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att 
med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och 
liknande. 
Produktion och uppsättande av skyltar i stadsmiljö innebär också ett framtida 
åtagande i form av underhåll; de ska hållas i snyggt och läsbart skick och 
överensstämma med Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön. 
Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för 
att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Motionen 
översänds till Borås TME för vidare handläggning. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: att motionen bifalles, att sista stycket i fullmäktigeskrivelsen ändras till: 
”Kommunstyrelsen tycker att förslaget är ett bra sätt att tillgängliga stadens 
historia för fler och föreslår därför att motionen bifalles”, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Anna 
Svalanders (L) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Ida Legnemarks (V) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Therése Björklund (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), 
Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av 
Ida Legnemark (V). 
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§ 13 Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1 

Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therése 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 
Borås Stads mark  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget ”Nej till könsdiskriminerande 
reklam på Borås Stads mark” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
 

 

 

 
 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Motionen är besvarad. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att ersätta andra 
meningen under rubriken ”Nuläget” med: ”I anslutning till budgetdebatten 
fattade Kommunfullmäktige i december 2018 beslut om att Borås Stad inte ska 
upplåta utrymme för rasistisk eller sexistisk reklam. Därmed är den ena av 
motionens två intentioner uppfylld. Nedan följer några exempel på stadens 
förhållningssätt”. 

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande. 
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§ 14 Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2  föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen avslås.            
 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.   

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 

3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 

4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles, se 
bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 

 

 
 
 
 

 

 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Anna 
Svalanders (L) 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 Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 15 Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0 

Reviderad kostpolicy  

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

Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.          

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads kostpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
Dokumentet gäller fram till och med 2019. Genomgång och revidering av 
dokumentet har nu gjort med några mindre förändringar. Kostpolicyn har 
anpassats för Borås Stads organisationsförändring som gjordes 2017 och istället 
för stadsdel Väster, Öster och Norr benämns istället fackförvaltningarna.  

 

 

 

 

Under rubriken ”Mat och Miljö” är meningen ”Andelen ekologiska livsmedels-
inköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent” borttagen. Istället beskrivs i 
första meningen under samma rubrik att andelen ekologiska inköp ska öka. 
Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån 
regeringens livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt.  

I övrigt inga ändringar.  

Beslutsunderlag 
1. Kostpolicy  

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och 
med år 2023. 
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD)  och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: enligt alternativt 
förslag, se bilaga. 
 

 

 

 
 
 

 

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

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Malin 
Carlssons (S) 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 Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 16 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Rapporterna läggs till handlingarna.            
 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I 
rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara 
avidentifierade.                     

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 september 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 september 2019    
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§ 17 Dnr KS 2019-01090 3.1.2.7 

Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB enligt 
upprättat förslag.           

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 
antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 
av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. Ett 
exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Viaredsfastigheter AB 
för att reglera detaljplanens genomförande.  

Detaljplanen medför att allmänna anläggningar inom planområdet behöver 
byggas ut samt att vissa åtgärder utanför planområdet, på väg 42, som 
Trafikverket är väghållare av, behöver utföras. Kommunen har det formella 
ansvaret för iordningsställande av allmänna platser inom planområdet.  

De allmänna anläggningarna omfattar en ny lokalgata inklusive gång- och 
cykelbana genom området samt park- och naturområden som ska 
iordningställas. Som komplement till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits 
fram som beskriver riktlinjer och principer för utformning och gestaltning av 
området. Kvalitetsprogrammet utgör också bilaga till exploateringsavtalet. 
Avtalet innebär att kommunen åtar sig att anlägga en lekplats samt bygga 
anslutningar av gatan och gång- och cykelbanan till det statliga vägnätet, väg 42 
(Långestensrondellen), på exploatörens bekostnad. Exploatören ska utföra och 
bekosta övriga allmänna anläggningar. 

Parallellt med detta exploateringsavtal tecknas även ett avtal mellan Trafikverket 
och kommunen som innebär att kommunen förbinder sig att bekosta åtgärder 
på väg 42. Kommunens finansiella åtagande gentemot Trafikverket överlåts till 
exploatören i exploateringsavtalet. Exploatören förbinder sig dessutom att 
anlägga bullervallar och bullerskärmar utmed väg 42. 

Vidare reglerar exploateringsavtalet att ett byte av mark ska komma till stånd 
där exploatören överlåter mark som avsätts för allmän plats och tekniska 
anläggningar till kommunen, medan kommunen överlåter mark som ska utgöra 
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kvartersmark för bostäder mm till exploatören. Dessutom finns det flera 
rättigheter inom området i form av gemensamhetsanläggningar och servitut 
som ska omprövas i en lantmäteriförrättning. En separat överenskommelse om 
fastighetsreglering ska upprättas för att reglera dessa åtgärder. 
Exploateringsavtalet reglerar dock att Exploatören bekostar samtliga 
fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för att genomföra exploateringen. 

Som säkerhet för sina åtaganden har exploatören ställt en bankgaranti till 
kommunen på 13 000 000 kr.                  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Exploateringsavtal 
2. Översiktskarta   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunen tecknar exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB 
enligt upprättat förslag.           

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunen avslår föreslaget exploateringsavtal 
med Viaredsfastigheter AB enligt upprättat förslag, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag  och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
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) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(86) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-20 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr KS 2019-01089 3.1.2.25 

Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 
42, Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Kommunen tecknar medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket 
enligt upprättat förslag.         
 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 
antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 
av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. 

Detaljplanen medför att åtgärder behöver vidtas i och i anslutning till väg 42 
som ligger inom Trafikverkets väghållningsområde. Ett medfinansierings- och 
samverkansavtal har upprättats med Trafikverket för att reglera genomförandet 
av de åtgärder som behöver vidtas. 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 

Justering av räcke mellan körbana väg 42 och ny gång- och cykelväg fram till 
befintlig gång- och cykelpassage.  

Komplettering med nytt räcke mellan körbana väg 42 och gång- och cykelväg 
från befintlig gång- och cykelpassage fram till busshållplatsen. 

Förlängning av stängsel mellan körbanorna väg 42. 

Flytt av belysningsstolpe. 

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 

Gång- och cykelväg som ansluter till befintlig gång- och cykelpassage. 

Anslutning från planområdet till Långestensrondellen väg 42. 

Åtgärder i enskild infrastruktur 

Gångvägar i norra delen av planområdet samt i höjd med busshållplats, 
anslutande befintlig gång- och cykelväg längs väg 42 (oklart om och när de 
kommer utföras). 
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Bullervall och bullerplank. 
Kommunen förbinder sig genom avtalet att finansiera samtliga åtgärder. 
Kommunen ska utföra de åtgärder som ingår i den kommunala infrastrukturen 
samt flytt av belysningsstolpe i den statliga infrastrukturen. Trafikverket ska 
utföra övriga åtgärder i den statliga infrastrukturen. Åtgärder i enskild 
infrastruktur åligger exploatör/fastighetsägare att utföra. 
Parallellt med detta avtal tecknas även ett exploateringsavtal, där kommunen 
överlåter samtliga finansiella åtagande gentemot Trafikverket till exploatören 
samt förbinder exploatören att utföra bullervall och bullerplank.               
 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Medfinansierings- och samverkansavtal 
2. Detaljplan, plankarta, 191205 
3. Översiktskarta   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunen tecknar medfinansierings- och samverkansavtal med 
Trafikverket enligt upprättat förslag.           

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunen avslår förslaget om att teckna ett medfinansierings- och 
samverkansavtal med Trafikverket enligt upprättat förslag, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
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) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 19 Dnr KS 2019-01107 3.1.2.2 

Försäljning av 3880 m2 av Viared 14:19, kvarteret 
Stormen, Viared Västra 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer 3880 m2 av Viared 14:19 för 2 166 000 kronor till 
Viaredsstormen Fastighets AB.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen sålde för drygt ett år sedan 6500 kvm av fastigheten Viared 14:19 i 
kvarteret Stormen på Viared Västra, till det bolag som numera heter Viareds-
stormen Fastighets AB (köparen). Området har sedermera bebyggts med 
lokaler för lager och kontor och styckats av till en egen fastighet, Stormen 6. Nu 
har köparen för avsikt att utöka fastigheten för att uppföra fler lokaler samt en 
biltvättsanläggning. 

Ett nytt köpeavtal har upprättats med köparen med innebörden att kommunen 
överlåter ytterligare 3880 kvm av fastigheten Viared 14:19. Området, som är 
den sista kvartersmarken i kommunal ägo inom kvarteret Stormen, ska över-
föras till köparens fastighet Stormen 6. Marken säljs grovplanerad.                                               

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   
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§ 20 Dnr KS 2019-01094 3.1.2.7 

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat 
förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomförandet av ”Ändring av detaljplan för Hulta, 
Klippingen 7 m.fl” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och 
OBOS Mark AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom plan-
området.  

När den ursprungliga detaljplanen antogs skrevs ett exploateringsavtal mellan 
den dåvarande exploatören och Kommunen. Det avtalet reglerade främst 
kostnader för utbyggnad av allmän plats, kostnader och skötsel av buller-
skärmar samt överlåtelse av mark. De ändringar som beskrivs i ”Ändring av 
detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl” medför att många av de åtaganden som 
anges i det tidigare exploateringsavtalet inte längre är aktuella. Detta avtal avser 
därmed ersätta det tidigare exploateringsavtalet.  

I det tidigare exploateringsavtalet överlät exploatören mark, som skulle utgöra 
allmänna gator, till Kommunen utan kostnad. I detta exploateringsavtal förs 
marken tillbaka till exploatören genom fastighetsreglering. Två nya gemen-
samhetsanläggningar som hanterar väg och sophantering ska bildas för 
kvartersgatorna inom området. 

När ”Ändring av detaljplan för Hulta Klippingen 7 m.fl.” fått laga kraft ska 
bankgarantin som angavs i det tidigare avtalet lämnas tillbaka till bolaget.   

Beslutsunderlag 
1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta 
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§ 21 Dnr KS 2017-00828 269 

Dubbel markanvisning, del av Parkstaden 1:1, Almås 
Plats samt Borgstena 5:38 i Borgstena och Riddare-
bolet 1:20 i Kinnarumma 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 
förslag om dubbel markanvisning. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.  
 

 

 

 

 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar ej Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

För Malin Carlsson (S) tjänstgör Ylva Lengberg (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Riksbyggen begärde i december 2017 markanvisning för del av Parkstaden 1:1. 
Marken är i nuvarande plan utlagd som allmän platsmark parkering och belägen 
i korsningen Alingsåsvägen och Parkgatan åt det håll som vetter mot Sinnenas 
Park. Förslaget är att uppföra ett 10-12 våningar högt bostadshus med cirka 50 
lägenheter. I markplan planeras yta för gatukök, servering eller café med ut-
rymmen för gemensamhetslokal, övernattningslägenhet, förråd mer mera. 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat 
förslag om dubbel markanvisning. Riksbyggen har fram till 2021-12-31 
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt 
övriga villkor för: 
• dels ett område av fastigheten Borås Borgstena 5:38 i Borgstena och 

/eller ett område inom fastigheten Borås Riddarebolet 1:20 i 
Kinnarumma 

• och dels ett område av fastigheten Parkstaden 1:1 i stadsdelen 
Parkstaden. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.  
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Beslutsunderlag 
1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 1 

3. Översiktskarta 2 

4. Översiktskarta 3 

5. Markanvisningsansökan   
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§ 22 Dnr KS 2019-00867 3.1.2.1 

Förvärv av fastigheten Sölebo 2:24 i Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen köper fastigheten Borås Sölebo 2:24 för 623 260 kronor.        

Sammanfattning av ärendet 
Gällande byggnadsplan för området medger byggnation för bilserviceanlägg-
ningar. Tanken var när byggnadsplanen togs fram 1971 att flytta de bägge 
centralt belägna bilserviceanläggningarna i Fristad till denna plats eftersom 
dessa då saknade expansionsmöjligheter, men dessa planer realiserades aldrig. 

Planområdet är på cirka 13 500 m² och är uppdelat på två fastigheter (Sölebo 
2:24 och 2:25) varav kommen äger den ena, Sölebo 2:25, som är på cirka 8 000 
m². Kommunen har nu blivit erbjuden att köpa den intilliggande fastigheten 
Sölebo 2:24. Fastigheten är på cirka 5 500 m² och är belägen cirka en kilometer 
söder om Fristads centrum. 

Fastigheten som idag ägs av två privatpersoner, har erbjudit kommunen att 
förvärva fastigheten. Köpet ger kommunen rådighet över hela det planlagda 
området och möjliggör en byggrätt för verksamheter på cirka 5 500 m². I 
avvaktan på framtida eventuell ändrad markanvändning och försäljning 
kommer markområdet att utarrenderas som jordbruksarrende. 

Köpeavtal har upprättats med en köpeskilling om 623 260 kronor. Betalning 
sker senast en månad efter beslut i Kommunstyrelsen och tillträde sker efter att 
köpeskilling betalats.              

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Bilaga 1 

3. Bilaga 2 

4. Översiktskarta 

5. Byggnadsplan   
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§ 23 Dnr KS 2019-00851 3.1.1.1 

Detaljplan för flerbostadshus Övre Norrmalm, del av 
Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten 
Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
I verksamhetsplanen för 2019 finns det två planuppdrag benämnda ”Fler-
bostadshus, kommunal mark”. Tanken med dessa uppdrag är att 
Stadsledningskansliet ska finna en lämplig lokalisering för flerbostadshus, vilket 
ska åtföljas av detaljplaneuppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Området 
kommer markanvisas till exploatör. Ingen exploatör är utsedd. 

Mark- och exploateringsavdelningen genomförde 2019-05-27 en 
markanvisningsberedning, där fyra områden på kommunal mark föreslogs för 
bebyggelse. Förslaget att bebygga parkeringsytan öster om Sagavallen, längs 
med Döbelnsgatan, var det alternativ som beredningen beslutade att gå vidare 
med.  

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 1:1, 
Döbelnsgatan 65. Detaljplanen möjliggör en förtätning av stadsdelen Norrmalm 
och har bra närhet till kollektivtrafik och skola. Området pekas ut som övrig 
stads-/tätortsbebyggelse i Översiktsplanen.  

Norr om parkeringsytan finns idag en kiosk, Norrmalmskiosken, som ska om 
möjligt ges förutsättning att finnas kvar, antingen som den är idag eller genom 
inhyrning i en lokal i den nya byggnationen. Grönytor ska utgöras av allmän 
plats, så att det gröna stråket från Tokarpsberg till Sagavallen kan bevaras.  

Beslutsunderlag 
Översiktskarta 2019-11-12 

Föreslaget planområde 2019-11-12   
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten 
Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65. 
 

 

 

 

 
 
 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: ”Utbudet av parkeringar i området ska bibehållas”, 
läggs till i beslutet, se bilaga.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
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) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 24 Dnr KS 2019-00866 3.1.2.7 

Exploateringsavtal Järnhättan 5, Trandared 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen tecknar exploateringsavtal med Järnhättan 5 AB enligt upprättat 
förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl. är föremål för granskning. 
Detaljplanen möjliggör byggnation för bostäder och centrumfunktioner. Ett 
exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Järnhättan 5 AB 
(Exploatören), för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet reglerar 
ombyggnation av korsningen Trandaredsgatan/Kindsgatan samt en 
marköverlåtelse.  

Kommunen överlåter ca 43 m2 av Bergsäter 1:1, som kommer utgöra 
kvartersmark, till Exploatören. Som ersättning för överlåtelsen ska Exploatören 
erlägga 50 000 kronor samt stå för fastighetsbildningskostnaden. 

Korsningen Trandaredsgatan/Kindsgatan ska byggas om för att höja 
trafiksäkerheten samt anpassas till nya gränser som detaljplanen föranleder. 
Ombyggnationen ska slutföras inom ett år från att byggnationen inom 
Exploatörens fastighet färdigställts. Exploatören ska bekosta den del av 
ombyggnationen som orsakas av exploateringen (anpassning av gångbanans 
läge samt ersättning av belysningsmaster). Dessa åtgärder beräknas kosta ca 160 
000 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta   
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§ 25 Dnr KS 2017-00843 433 

Samrådsyttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i 
Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget över Borås Stads Riktlinjer för 
trädvårdsarbete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kommunstyrelsen ta fram en trädplan 
för Borås Stad. Denna plan ska färdigställas under 2020.     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner. Ett förslag till riktlinjer för 
trädvårdsarbete bereddes först genom tjänstemannasamråd varefter förslaget 
bearbetats. Tekniska nämnden har nu sänt bearbetat förslag till Borås Stads 
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd till berörda nämnder och styrelser.  

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 
2. Skrivelse inför samråd, Tekniska nämnden 2019-06-27 
3. Missiv inför samråd, Tekniska nämnden, 2019-06-27   

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget över Borås Stads Riktlinjer för 
trädvårdsarbete. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Tekniska nämnden ska i samarbete 
med Kommunstyrelsen ta fram en trädplan för Borås Stad. Denna plan ska 
färdigställas under 2020” läggs till i beslutet.    

Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
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§ 26 Dnr KS 2019-01116 3.7.2.0 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna upprättad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning gäller från den 1 feb. 2020.  
 

 

 

 
 
 

Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär 
lika stora delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. Övriga 
kostnader består i huvudsak av personalkostnader. Tidigare år har livsmedels-
kostnaden följt Konsumentverkets beräkningar av matkostnader. För 2020 
skulle livsmedelskostnaden per månad enligt Socialstyrelsens meddelandeblad 
Nr 4/2019 ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikapp-
omsorgen 2020 ” höjas med 26,3 % till 2 490 kr jämfört med 1 970 kr 2019 för 
åldersgruppen 75 år och äldre. Konsumentverkets kostnad för 2020 är baserat 
på deras nya matsedel som är en fyraveckors basmatsedel och jämfört med 
tidigare år är mer hållbar för både hälsa, klimat och miljö. Förändringen av 
matsedeln leder till att livsmedelskostnaden från Konsumentverket jämfört med 
tidigare år får en orimlig höjning eftersom Borås Stad inte ändrat sin matsedel 
på liknande sätt. För 2020 beräknas höjningen av livsmedelskostnaden istället 
med konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), som steg 
med 2,9 % mellan oktober 2018 och oktober 2019. Övriga kostnader har 
räknats upp med 2,7 %. 

Matavgiften är 4 080 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga 
måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 2,8 
%.  

Enligt livsmedelsverkets riktlinjer ”bra måltider i äldreomsorgen” och utifrån 
den enskildes behov bör måltiderna delas upp i fler små energi-proteintäta mål 
som är spridda över dygnet. Därför separeras inte mellanmål som egna måltider 
inom vård- och omsorgsboende (SOL) från och med 2019. 
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Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-
verksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. För 2020 beräknas den 
genomsnittliga livsmedelskostnaden för personer i åldersgruppen 18 – 30 år till 
2 610 kr per månad. Jämfört med 2019 är detta en ökning med 2,6 %. 
 

 

  
 
 
 
 

Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade livsmedels-
kostnader tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs med 
mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när 
vårdavgiften har betalats.  

Beslutsunderlag 
1. Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2020 
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§ 27 Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 

Redovisning av e-petitioner 2018-2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för in-
lämnade motioner från ledamöterna.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Redovisning av e-petitioner  
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§ 28 Dnr KS 2019-01014 3.3.6.0 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser antas att gälla från 2020-
03-01     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser. En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
har gjorts. Förslaget innebär färre antal taxor och justerade belopp utifrån 
samhällets förändringar.   

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens beslut 

3. Förslag till avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser  
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§ 29 Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
2020 

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

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 
godkänns.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 
inkomna remisser. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag och föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
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2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

4. Bilagorna 1-5  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 godkänns. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
”Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 2020. 
Bland annat att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar 
som i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta bra 
och godtagbara lösningar för respektive förening. Kommunstyrelsen vill i det 
sammanhanget understryka att arbetet med att bryta äldres och funktions-
hindrades ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område. Därmed utgår 
Kommunstyrelsen från att de träffpunkter som idag drivs i föreningsregi i 
stadsdelar och i orter ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet”, läggs till i 
beslutet. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt alternativt 
förslag, se bilaga. 

Ida  Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att i förslaget till 
bidragsregler justera skrivningarna om bidrag till politiska ungdomsorganisa-
tioner så att dessa överensstämmer med överenskommelsen i partiöverlägg-
ningarna inför mandatperioden. 

”Bidrag till politiska ungdomsföreningar 
Grundbidrag: Varje förening som redovisar över 10 medlemmar folkbokförda i 
Borås mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag på 0,3 GN. 
Bidrag per fullmäktigemandat: Förening/krets eller samarbetsorganisation med 
över 10 bidragsberättigade medlemmar (14-25 år) folkbokförda i Borås erhåller 
0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i Kommun-
fullmäktige. 

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Annette Carlsson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande samt Ida Legnemarks (V) yrkande. 
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Vidare yrkar Kerstin Hermansson (C) avslag på Andreas Exners (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) yrkande. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
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) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 30 Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 2, 2 avstår föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås.            

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

 

 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till 
förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 
Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 
Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 
Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut.  
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Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls, se 
bilaga. 

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

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

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (S), 
Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson 
(S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermanson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av 
Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M). 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) avstår från att rösta. 
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§ 31 Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 
att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys. 
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 

 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.  

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• minimera risker, säkra system och rutiner. 

• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• säkra en rättvisande redovisning. 

• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
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Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 

 

 

 

 

 
 

Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 
uppföljning för 2019 redovisas.  

Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 
händelsen.  

I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 
för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26 
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§ 32 Dnr KS 2019-01079 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiets 
innergård 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende om- 
och tillbyggnation av Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att Kommun-
styrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende om- och tillbyggnation av Almåsgymnasiet, 
Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3. Investeringsutgiften beräknas till 17 500 000 
kronor. 

Almåsgymnasiet har behov av tillbyggnation för att skapa en central mötesplats 
på skolan kombinerat med studieplatser. Tillbyggnationen avhjälper även 
dagens problem med flödena av elever och personal på skolan. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges budget 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet innergård 
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§ 33 Dnr KS 2019-01078 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar  

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Almåsgymnasiet NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under förut-
sättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.       
 

 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att Kommun-
styrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende Almåsgymnasiet NO-salar, Alingsåsvägen 36, 
Maskinisten 3. Investeringsutgiften beräknas till 4 500 000 kronor. 

Almåsgymnasiet har behov av två stycken NO-salar för att kunna ta emot 
elever i de naturvetenskapliga utbildningarna. Dessa två salar skapas inom 
befintlig byggnad genom ombyggnation. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan 
avseende Almåsgymnasiet NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Att ärendet återremitteras till Lokalförsörjnings-
nämnden tills dess att det politiska beslutet om ny programstruktur för 
gymnasieskolan är beslutat, se bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
skall avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
styrelsen beslutat att återremittera ärendet. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlson (M). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Ärendet skall avgöras idag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Martin Nilsson (M), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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§ 34 Dnr KS 2019-01076 2.6.1. 

Projekteringsframställan för tillbyggnad av Metergatan 
SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 
tillbyggnad Metergatan SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att Kommun-
styrelsen beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan 
avseende Metergatan SoL tillbyggnad, Metergatan 2, Temperaturen 13.   

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 till ett belopp av 
6 500 000 kr. 

Sociala omsorgsförvaltningen har under lokalbehovsplaneringen lyft fram 
behovet av om/tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende. 
Gemensamhetsytorna är små vilket skapar konflikter mellan de boende. 
Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna 
påtalat behovet av att tillskapa mer gemensamhetsytor. 

Befintligt hus byggs ut med två lägenheter för att möjliggöra extra utrymme i 
anslutning till köket och en befintlig lägenhet görs om till allrum. Ytterligare en 
lägenhet tas i anspråk av verksamheten som jourrum då verksamheten kräver 
bemanning med sovande jour. Total tillbyggd del blir 125 m² BTA. Total 
befintlig yta som berörs av ombyggnationen är 210 m². Projektet delas in 
etappvis med tillbyggnad av lägenheter och invändiga arbeten för att minimera 
störning i verksamheten. Hyresgästerna kan bli kvarboende under om- och 
tillbyggnaden. 
Enligt tidplanen sker projektering under våren 2020 och byggstart under hösten 
2020. Projektet beräknas till sex månaders produktionstid. 
 

 

Projektets kostnad är budgeterad till 6 500 000 kr och den årliga hyres-
förändringen för Borås Stad beräknas till 172 710 kr.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsskrivelse 2020-01-20 

2. Projekteringsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-12-10   
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§ 35 Dnr KS 2019-01074 2.4.2.2 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Arena AB beviljas amorteringsfrihet under perioden 2020-01-01 -- 2020-
12-31 för att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och 
mindre investeringar i samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs 
genom Fritids- och folkhälsonämnden.   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 
AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 -- 2020-12-31, för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 
folkhälsonämnden. Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, 
Borås Arena 1 och 2, Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen 
(Fotbollshall). För tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 
1. Under alla år har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre 
investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden.  

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar. 
Med den önskade amorteringsfriheten på 5,2 mnkr för 2020 uppnås detta syfte.  

Fritids- och folkhälsonämnden kommer i sammanhanget att bjuda in 
representanter från Borås Arena AB till nämndens sammanträde i januari eller 
februari, för att få en fördjupad information om bland annat det långsiktiga 
underhållsbehovet. 

Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med 
Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende 
revidering av förutsättningar och avtal angående Borås Arena. Där fastställs 
bl.a. en permanentad ordning där aktuella mindre investeringsprojekt, som 
godkänts av Fritid- och folkhälsonämnden, likviditetsmässigt kan täckas genom 
att Borås Arena AB erhåller amorteringsfrihet.  
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Kommunstyrelsen vill ändå betona vikten av att framöver finna en långsiktig 
strategi i det befintliga hyresavtalet som kan inrymma nödvändiga underhålls-
åtgärder utan att begära amorteringsfrihet. En eventuell justering i hyresavtalet, 
för att inrymma nödvändiga underhållsåtgärder får då tas upp vid kommande 
budgetprocesser 

Beslutsunderlag 
1. KS-skrivelse 

2. Förslag från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Ansökan om amorteringsfrihet från Borås Arena AB  
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§ 36 Dnr KS 2020-00049 1.2.2.3 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 
Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag.             

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 
AB.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-01-20 

2. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2019  
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§ 37 Dnr KS 2017-00254 141 

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 1, 2 avstår, föreslå Kommun-
fullmäktige besluta: 

Fastställa Borås Stads Etableringspolicy.  

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Från ett budgetuppdrag 2017 skulle en etableringspolicy för Borås Stad tas fram 
för att tydliggöra just etableringar. Arbetet med detta har tagit avstamp från den 
befintliga näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin berör flera områden tillika ett 
som berör etableringar. Med detta som grund har ett under dokument till 
strategin arbetats fram och läggs som en del av näringslivsstrategin.  
 

 

 

 

 

 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Näringslivsstrategin   

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fastställa Borås Stads 
Etableringspolicy. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras, se bilaga. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Följande tillägg görs under rubriken ”Hållbar utveckling i fokus; vid 
nyetableringar ska Borås Stad beakta klimatpåverkan utifrån den geografiska 
placeringen, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Ärendet ska avgöras idag. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till sitt eget förslag och 
dels till Ida Legnemarks (V) yrkande finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Ida Legnemarks (V) yrkande”. 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och 
Ulf Olsson (S) samt nej av Ida Legnemark (V). 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) avstår från att rösta. 
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§ 38 Dnr KS 2019-00701 3.1.1.1 

Yttrande över planbesked för Enhörningen 7 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhälls-
byggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.        

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär att ett enbostadshus ersätts med ett flerbostadshus i ett redan 
bebyggt område. Det innebär att flera nya och därmed tillgänglighetsanpassade 
bostäder skapas i ett område där majoriteten av bostäderna är byggt på 1950-
talet. Förslagets höjd och omfattning samspelar i stort sett väl med omgiv-
ningen undantaget närmaste byggandens på Enhörningen 2.  

Aktuell fastighet bedöms i övrigt som attraktiv och lämplig att på sikt pröva för 
bostäder. För att säkerställa markens lämplighet behöver markmiljön och 
dagvatten/översömningsrisken utredas.   

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnads-
nämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.             

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked för Enhörningen 7, 2019-08-14 

2. Bilaga, Översiktskarta Enhörningen 
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§ 39 Dnr KS 2015-00600 214 

Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för 
ytterligare villabebyggelse.    
 

 
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: 

Initiativärende, 2017-01-30, är besvarad.  
Initiativärende, 2018-06-18, är besvarad.  
Initiativärende, 2018-10-29, är besvarad.  
Ny version av initiativärende, 2019-10-28, är besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare avstyrkt planbesked i ärendet 2016-02-08. 
Samhällsbyggnadsnämnden har en annan åsikt och ställt frågan till 
Kommunfullmäktige för avgörande.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge positivt 
planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare 
villabebyggelse.  

Fyra initiativärenden i frågan har lämnats in  

Initiativärende 2017-01-30,  KS avstyrkte planbeskedet i sitt yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden i februari 2016. Övrig handläggning i planbeskedet 
hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. PBL har följts av Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen skickar nu frågan vidare till Kommunfullmäktige. 
Initiativärendet är besvarat. 

2018-06-18, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.  

2018-10-29, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.  

2019-10-28, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.           

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1, 2015-09-10 

Kommunstyrelsens yttrande §45, 2016-02-08 
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Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § SBN 2016-000293, 2016-09-22 

Initiativärende, 2017-01-30 

Initiativärende 2018-06-18 

Initiativärende, 2018-10-29 

Ny version av initiativärende, 2019-10-28 
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§ 40 Dnr KS 2019-00778 3.1.1.1 

Yttrande över planbesked för fastigheten Druvefors, 
Resedan 12 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet        

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om att få bygga flerbostadshus i form av en fristående byggnad med 
40 st lägenheter på fastigheten Resedan 12. 

Förslaget är i linje med Översiktsplanens intentioner. Det är nära ett urbant 
stråk, har nära till kollektivtrafik och både kommersiell och kommunal service.  

Viktiga frågor i kommande arbete är gestaltning, skuggning, markundersökning, 
infarter, trafik, parkering, utformning av bottenplan och relationen till allmän 
plats.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om ansökan om planbesked för fastigheten Druvefors, Resedan 12 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2019-1599. 2019-09-04 

2. Ansökan om planbesked, 2019-09-04 

3. Resedan 12, illustrationer, 2019-09-04   
 

 

 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till  i beslutet: ”Trafiksituationen i 
området måste ses över och förbättras innan ett reviderat planförslag kan 
antas”, se bilaga.  
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag  och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 41 Dnr KS 2017-00401 214 

Granskningsyttrande för detaljplan för Trandared, 
Järnhättan 5 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss 
centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i 
översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför 
ställs också krav på högre bottenvåning mot Trandaredsgatan. Längs med 
Kindsgatan ska exploatören plantera en trädrad på kvartersmark.  

Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan. Planområdets storlek 
är drygt 3270 m2 och är till största del i privat ägo. En del av den kommunala 
fastigheten Bergsäter 1:1 ingår i planområdets nordöstra del där korsningen ska 
smalnas av. Planområdet har tidigare använts för en bensinmack fram till 1994.  

Genom detaljplanen möjliggör man för uppförande av ett flerbostadshus med 
cirka 60 lägenheter beroende på storlek och utformning. Byggnaden uppförs i 
3,5-4,5 våningar. Flerbostadshuset är lägre mot villabebyggelsen i kvarter 
Järnhättan och trappas därefter upp med en högre höjd mot korsningen och 
vårdcentralen.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 2019-09-27 

2. Plankarta 2019-09-27 

3. Underrättelse om granskning 2019-09-27   
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§ 42 Dnr KS 2019-00141 3.1.1.1 

Yttrande över planbesked för Hässleholmen, Modulen 
19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 3, 2 avstår: 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet.               

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Martin Nilssons (M) 
yrkande. 
 

 

 

 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören ansöker om att få bygga ett flerbostadshus i två våningsplan 
bestående av 18 lägenheter på fastigheten Modulen 19. Kvarteret Modulen är 
beläget i Brämhult i anslutning till Källebäcksrydsgatan och väg 40 ligger ca 115 
meter från det planerade huset.  
Området runt Källebäcksrydsgatan är i dag ett utpräglat handelsområde. I den 
gällande planen anges området för småindustriändamål. Modulen 19 är inte 
inom de utpekade urbana stråk eller de utvecklingsområden som ska prioriteras 
enligt Översiktsplanen och den antagna Utbyggnadsstrategin – mer stad längs 
Viskan.  
Ansökan stämmer heller inte överens med aktuell Översiktsplan gällande 
förtätning av bostäder som främst ska ske med tillgång till offentliga 
mötesplatser och grönytor av hög kvalitet, vilket inte kan säkerställas i det 
aktuella området. Enligt Översiktsplanen ska transportintensiva verksamheter 
lokaliseras nära stora trafikleder och utanför den blandade stadsmiljön, vilket 
aktuellt planområde och dess omgivning med sitt läge är mer lämpligt för.  

Beslutsunderlag 
1. Modulen enkel karta 2019-02-05 
2. Modulen planbesked 2019-02-05 
3. Modulen situationsplan 2019-02 05 
4. 18-370-R1 Trafikbullerutredning Kv Modulen 2019-02-05   
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avstyrker 
planbeskedet. Ett planprogram för Källbäcksrydsgatan påbörjas, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen bifaller planbeskedet, se bilaga. 

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

Ordföranden tillkännager Kerstin Hermanssons (C) förslag som huvudförslag. 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, 
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 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag i huvudomröstningen”.  

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 

Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C) och Ulf 
Olsson (S) avstår från att rösta. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 

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

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M). 

Andreas Exner (S) och Kristian Silbvers (SD) avstår från att rösta. 
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§ 43 Dnr KS 2018-00426 3.1.1.1 

Granskningsyttrande över detaljplan för Hulta, 
Klippingen 7 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        
 

 

 

 
 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, 
upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, justering av vissa marknivåer samt 
att ändra placeringen av vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på 
tomten.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.              

Beslutsunderlag 
1. Underrättelse om granskning, BN2018-756, 2019-12-06 
2. Planbeskrivning, 2019-12-06 
3. Plankarta, 2019-12-06   
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§ 44 Dnr KS 2017-00437 214 

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 
2:24 med flera - Räfseryd  

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

Anta detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.            

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 
Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 
beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 
än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har flyttats ut 
några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera gränsen mellan 
Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 
lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 
samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 
bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 
områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 
hög kvalitet.  

Planförslaget att ingen biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. 
Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom den 
befintliga utfarten. Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas 
en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär 
även att planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.           

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning, 2019-06-17 

2. Plankarta, 2019-12-05 
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3. Protokoll beslut SBN, 2019-06-27 

4. Illustrationsplan, 2019-12-05 

5. Kvalitetsprogram, 2019-06-17 

6. Granskningsutlåtande, 2019-12-05  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta detaljplan för Tosseryd: 
Torpa- Sjöbo 2:24 med flera – Räfseryd. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)  yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avslå detaljplan för 
Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera – Räfseryd, se bilaga. 

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

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
ordförandens 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 Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson 
(MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), 
Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD), 
Kristian Silbvers (SD). 
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§ 45 Dnr KS 2016-00484 450 

Förlängning av Borås Stads avfallsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Förlänga Borås Stads avfallsplan 2 år till och med 2021.            

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni 2012. 
Avfallsplanen har tidigare förlängts och föreslås nu förlängas med ytterligare 2 
år. Det finns sen tidigare en regional avfallsplan som gäller till och med 2020, 
men den kan inte ersätta den kommunala avfallsplanen. När den kommunala 
avfallsplanen förlängdes förra gången påbörjades arbetet med att ta fram en ny 
kommunal avfallsplan. Tidigt i processen blev det dock klart att kommunerna i 
Sjuhärad vill ta fram en ny gemensam avfallsplan som kan ersätta de 
kommunala avfallsplanerna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 
anställd en projektledare och driver arbetet med att ta fram den nya 
avfallsplanen tillsammans med kommunerna. Den nya regionala avfallsplanen 
kommer kunna ersätta den kommunala avfallsplanen. Eftersom processen att ta 
fram och remissa en avfallsplan är lång och planen dessutom behöver antas i ett 
antal kommuner, så föreslås den nuvarande kommunala avfallsplanen förlängas 
med 2 år.              

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads avfallsplan, 2012-06-20 

2. Regional avfallsplan 2012-2020 – region Sjuhärad, 2012  

 

 

 

 

 

Övrigt 
Kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2020 ställs in. 
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