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Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
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Underskrifter 
 Sekreterare 

Carl Morberg 

 Ordförande 
Ulf Olsson (S) 

 Justerare 
Niklas Arvidsson (KD) 

 
 
 

Paragrafer §§ 238-270 

Inledning  
Peder Englund, avdelningschef CKS genomförde en muntlig redovisning om 
läget i Borås Stads verksamheter utifrån covid-19 samt en veckoanalys från 
förra veckan.
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§ 238   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Niklas Arvidsson (KD) 
med Andreas Exner (SD) som ersättare.   
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§ 239   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:20-15:35 och 16:05-16:30.     
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§ 240 Dnr KS 2020-00414 1.1.2.25 

Anmälningsärenden   

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 22 april 

Dnr 2020-00031 
 

 

 

 

 

 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 21 april 
Dnr 2020-00031 

3. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden om klimatkompensation - 
ansökan om medel från fonden 
Dnr 2020-00419 

4. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunal-
förbunds sammanträden den 24 april 2020 
Dnr 2020-00276 

5. Beslut om införande av beredningsgrupper till Tekniska nämnden 
Dnr 2020-00042 

6. Direktionsprotokoll från sammanträde den 24 april 2020 för Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020-00177 

7. Redovisning av utbildningsbidrag 2017 från Miljöpartiet de Gröna i Borås 
Dnr 2020-00381 
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8. Protokoll från medlemssamråd den 27 mars 2020 för Sjuhärads 
samordningsförbund 
Dnr 2020-00292 

9. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 27 april 2020   
Dnr 2020-00031  
 

10. Finansrapport Borås Stad 2020-04-30   
Dnr 2020-00022  
 

11. Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen  
Dnr 2020-00034  
 

12. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från Centerpartiet i Borås  
Dnr 2020-00476 
 

13. Redovisning av utbildningsbidrag 2018 från Miljöpartiet de Gröna i Borås 
Dnr 2020-00382    
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§ 241 Dnr KS 2020-00427 1.1.2.25 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 16 2020) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

 

 

 

 

 
 
 

2. Försäljning av 220 kvm, del av fastigheten Borås Gårda  
1:99, utmed Badhusvägen i Dalsjöfors 
Dnr 2020-00433 

3. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp  
av ett halvt basbelopp per gäldenär (ärende 05 2020) 
Dnr 2020-00012 

4. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för  högst 5 000 kr 
(ärende 5 2020) - Delegationsbeslut kring  handkassa Sociala omsorgs-
förvaltningen 
Dnr 2020-00009 

5. Försäljning av 1710 kvm, del av fastigheten Borås  Viared 7:1, Lundåsens 
mottagningsstation, Lundaskog 
Dnr 2020-00434             
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§ 242 Dnr KS 2020-00450 1.1.4.0 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 
det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunen därigenom numera låta utförandet av sina 
uppgifter till någon annan kommun eller region. 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           

Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 
Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 
fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 
kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 
vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 
omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 
delegation av beslutanderätt.  

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 243 Dnr KS 2020-00259 1.1.2.1 

Svar på initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra åt Stadsdirektören att under sommaren/hösten 2020 uppgradera 
tekniken i Kommunstyrelsens sessionssal för att skapa bättre förutsättningar för 
livesändningar samt distanssammanträden.         

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Borås har lämnat ett initiativärende till 
Kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2020. I förslaget vill man 
förbättra kvalitén på de livesändningar som genomförs från Kommunstyrelsens 
sessionssal. Detta för att stärka demokratin och medborgarnas delaktighet i 
samhällsfrågor. 

Av den uppkomna situationen med Covid-19 har Kommunstyrelsen 
sammanträtt på distans större delen av 2020 och en uppgradering av salen 
skulle ge förutsättningar för att använda systemet dels för streaming men även 
för distanssammanträden och även kombinerat. 

Stadsledningskansliet har utrett frågan om en teknisk lösning för att skapa 
bättre förutsättningar i salen och kommit fram till att en bra lösning är att 
montera fasta kameror i salen samt en streamingenhet. Befintligt ljud 
uppdateras inte. 

Den beräknade kostnaden för detta är ca 200-250 000 kronor.              

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 
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§ 244 Dnr KS 2020-00487 1.2.2.0 

Initiativärende: Mindre byråkrati med färre styr-
dokument! 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet avslås. 

 

 

 

 

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

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde.           

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Mindre byråkrati med färre styrdokument!       

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Stadsdirektören uppdras att i 
samband med uppdraget att revidera Borås Stad styr- och ledningssystem, även 
säkerställa att en revidering av Borås Stads styrdokument. 

Inriktningen för uppdraget är att styrdokumenten framgent ska bestå av färre 
nivåer. 

Revideringen bör föregås av en omvärldsbevakning av hur andra kommuner 
arbetar med styrdokument, se bilaga. 
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) förslag. 
 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar avslag på Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 245 Dnr KS 2020-00466 1.1.2.0 

Initiativärende: Bisysslor och den uppkomna 
situationen på Träffpunkt Simonsland 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.       

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

Beslutsunderlag 
1.  Bisysslor och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland.      

 

 

 
 

 

 

Förslag och yrkanden 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har förslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Att Stadsdirektören uppdras, till kommande 
sammanträde, redogöra kring turerna i det aktuella fallet i Träffpunkt 
Simonsland,  

Att Stadsdirektören uppdras upprätta kontakt med berörd förvaltningschef för 
att fastställa om redogjord händelse påverkat bedömningen om verksamheten 
Bageriets nedläggning, 

Att Stadsdirektören uppdras, till kommande sammanträde, redogöra för vilka 
interna kontroller som finns samt vilka kontroller som den interna kontrollen 
bör kompletteras med inom Borås Stad för att säkerställa att redogjord händelse 
inte inträffar igen, 

Att Stadsdirektören uppdras undersöka i vilken omfattning berörda 
förvaltningschefer haft kännedom kring redogjord händelse, se bilaga. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 
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Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) förslag och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.   
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§ 246 Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 
delegationsordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsdirektören har delegation på att tillsätta vikarie, tillfördordnaden och 
ställföreträdarskap för förvaltningschef på en tidsperiod för längst 6 månader. 
Är det längre än 6 månader är det Kommunstyrelsen som tar detta beslut. Detta 
regleras i det gemensamma reglementet:  

4 § Personalansvar  

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar med undantag för förvaltningschefer som anställs av 
Kommunstyrelsen. 

Dock har det sedan tidigare funnits en uppmaning till nämnderna att utse 
ställföreträdande förvaltningschef, vilket har gjort att det råder oklarheter kring 
vad som gäller.  

Kommunstyrelsen förtydligar detta genom att ställföreträdande stryks ifrån 
punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att 
utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.  

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen 
och byta ut titeln Kommunchef emot Stadsdirektör.  
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§ 247 Dnr KS 2020-00510 2.3.3.0 

Initiativärende: Inför språkkrav i äldreomsorg och 
förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärende avslås. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett 
initiativärende till dagens sammanträde.            

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Inför språkkrav i äldreomsorg och förskola      

Förslag och yrkanden   
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Ge Personal och 
förhandling i uppdrag att införa krav på tillräckliga kunskaper i det svenska 
språket för de som nyanställs inom äldreomsorg och förskola, se bilaga.   

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

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

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 248 Dnr KS 2020-00312 2.9.1.1 

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Norrby 
IF 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om markandsföringssamarbete 
för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renommé som stad med 
elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 
kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 
publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som 
spelar i Superettan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. Laget 
kom på nionde plats i Superettan 2019. 

Avtalet med Norrby IF tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 
folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet och Svensk 
Elitfotboll beslutat att skjuta upp Superettans spelstart till i juni 2020. I nuläget 
är det osäkert om matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför 
publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Norrby IF ska ses 
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 
förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 
avslutas i höst.              

Beslutsunderlag 
1. Avtal 
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§ 249 Dnr KS 2020-00395 2.9.1.1 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 
för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 550 000 kronor.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen anser att IF Elfsborg bidrar till Borås renommé som stad 
med elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 
kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 
publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan många år ett marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, 
som spelar i Allsvenskan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier.  

Avtalet med IF Elfborg tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 
folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet och Svensk 
Elitfotboll beslutat att skjuta upp Allsvenskans spelstart till i juni 2020. I nuläget 
är det osäkert om matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför 
publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med IF Elfsborg ska ses 
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 
förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 
avslutas i höst.  

Beslutsunderlag 
1. Avtal   
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§ 250 Dnr KS 2020-00405 2.9.1.1 

Marknadsföringssamarbete Bergdalens IK 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen träffar avtal med Bergdalens IK om marknadsförings-
samarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen 
50 000 kronor.        

Sammanfattning av ärendet 
Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2020 i division 1, Mellersta 
Götaland och i Svenska cupen. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland 
annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.  

Avtalet med Bergdalens IK tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 
folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet beslutat att 
skjuta upp seriens spelstart till i juni 2020. I nuläget är det osäkert om 
matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Bergdalens IK ska 
ses som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 
förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 
avslutas i höst.               

Beslutsunderlag 
1. Avtal   
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§ 251 Dnr KS 2020-00418 1.1.6.3 

Rekommendation att förlänga överenskommelsen 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad ställer sig bakom förslaget om en förlängning av överenskommelsen 
till och med 2021-12-31 mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård.       

Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. 
Inför ställningstagande om ny överenskommelse efter 2020-11-30 ska 
överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering 
av betalningsansvaret och in- utskrivningsprocessen. Boråsregion Sjuhärads 
kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom 
en förlängning av överenskommelsen till och med 2021-12-31.   

Beslutsunderlag 
1.  Skrivelse Överenskommelse om samverkan in- och utskrivning, 2020-05-13 

2.  Rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2020-
05-07   
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§ 252 Dnr KS 2020-00435 3.1.2.2 

Försäljning av ca 11 100 m2 av Hevea 6, Nordskogen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer ca 11 140 m2 av Hevea 6 för 3 100 000 kronor till Sannevings 
Fastigheter AB.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett köpeavtal har upprättats med Sannevings Fastigheter AB om försäljning av 
ca 11 140 m2 av fastigheten Hevea 6 på Nordskogen. Det huvudsakliga syftet 
med köpet är ometablering av åkeriföretaget Sannevings Åkeri AB som i dag 
befinner sig i kvarteret Åkermyntan på Bergsäter. Köparen planerar att uppföra 
mer lokalyta än åkeriets behov kräver, så att fler verksamheter kan inrymmas på 
Fastigheten.  

Köpeskillingen utgör 3 100 000 kronor. Överlåtelsen villkoras av att köparen 
senast 2020-12-31 påbörjar byggnation på området.                

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   
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§ 253 Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1 

Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas, under förutsättning att Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 17 500 000 
kronor för ombyggnad av Sjöbovallen Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Sjöbovallen 
ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1. Sjöbovallen har idag 
undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. 
Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det finns även en fristående 
byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Genom att riva 
modulbyggnaderna och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en 
ny större byggnad så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omkläd-
ningsrum uppfyller också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total 
nybyggd BTA blir 682 m². Totalt beräknad investeringsutgift efter 
detaljprojektering är 17 500 tkr vilket finns upptaget i Borås Stads 
investeringsbudget 2020-2021.  

Beslutsunderlag 
1. KS-skrivelse 

2. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan   
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§ 254 Dnr KS 2020-00033 2.4.2.3 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 
Fordringar om en sammanlagd summa av 150 677 kronor avskrivs.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 150 677 
kronor. Fordringar uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. 
Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringar inte inkommit trots 
vidtagna inbetalningsåtgärder.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. E-post från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2020-05-08 
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§ 255 Dnr KS 2020-00212 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 

 

 

 

 

 

 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019.  

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.    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års plan.   

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-22 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande text läggs till i skrivelsen ”Kommunstyrelsen uppmanar 
särskilt nämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Miljö och Konsumentnämnden 
att utveckla arbetet med den interna kontrollen”, se bilaga.  

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 256 Dnr KS 2020-00422 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. 
 

 

 
 

 

 

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.  

Sammanfattning av ärendet 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka 
med 4,0 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver 
de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade 
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 
mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser 
redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och möta en avtagande 
konjunktur fick nämnderna hantera ett effektiviseringskrav på 0,5 % under 
2020, liksom för 2019. 
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Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins 
påverkan på verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 
2020 har p.g.a. covid-19 fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora 
bortfall har hittills från statens sida kompenserats med ökade generella 
statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn inkl. förväntad 
kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till periodiseringsfond 
vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär alla 
tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella 
statsbidrag under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå 
under 2021. Trots dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna 
på ett resultat som är lägre än budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge 
ligger prognosen just nu på i stort sett ett 0-resultat. Två stora poster gör att 
resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå.        

 

 

  
 

 

 

 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Delårsrapport januari-april 2020 
för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande text läggs till i fullmäktigeskrivelsen: ”Nämnderna 
uppmanas återkomma till Kommunstyrelsen med vilka åtgärder som vidtas för 
att stärka kommunens gemensamma resultat. Bolagen uppmanas vidta åtgärder 
för att stärka stadshuskoncernens resultat”, se bilaga. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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

 

 

 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 257 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

Borttagande av Investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 
53 000 000 kronor genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges 
investeringsplan 2020-2022.  

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 
att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared.   
 

 

 

 

 

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. 

I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V), Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD). 

Sammanfattning av ärendet 
 I investeringsbudget 2020 finns objektet Ny- och ombyggnation av Pantängen 
upptaget med en beräknad utgift om 53 mnkr fördelat över åren 2020-2021. 
Investeringen avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad 
användning av befintliga lokaler. I syfte att se över och optimera den totala 
lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.   

Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared. 

Verksamheterna i kvarteret Nornan ska prövas för eventuell flyttning till 
Kyllared, då detta kvarter i framtiden kan komma att behövas för 
utbildningsverksamhet. Även andra verksamheter på andra platser kan komma 
att prövas för flyttning till Kyllared.         

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse  
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Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nybyggnationen på Pantängen 
med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr genomförs ej och tas därför 
bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.  
Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 
att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras till 
Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys av vilka konsekvenser en 
utebliven investering på Pantängen skulle få för Servicekontoret och dess 
personal, vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared samt vilka investeringar som ändå kan vara nödvändiga 
att genomföra på Pantängen, se bilaga. 

Vidare yrkar Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) att om ärendet 
ska avgöras idag föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 
53 mnkr pausas under 2020.  
Servicenämnden uppdras återkomma med besked om omfattning av nödvändig 
ombyggnation på Pantängen.                  
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att, medelst extern konsult, återkomma 
med en samlad plan för alla förvaltningars lokalbehov på 5-10 års sikt. Planen 
bör innefatta en behovsanalys av behov av investering i nya lokaler, såväl 
inhyrda som ägda, samt ombyggnation av befintliga lokaler. Planen ska studera 
samordningsvinster vid eventuell samlokalisering av förvaltningar och bolag, 
samt lämplig lokalisering av lokaler för dataservice.  Planen ska redovisa hur 
kommunen på kostnadseffektivast sätt, med vunna synergieffekter av 
samlokalisering av verksamheter, kan lösa förvaltningarnas lokalbehov på längre 
sikt. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Servicenämnden bjuds in till ett kommande sammanträde med 
Kommunstyrelsen för att beskriva nämndens uppfattning om konsekvenser av 
en avbruten investering på Pantängen, se bilaga. 
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras för en komplettering av 
underlaget gällande en risk- och konsekvensanalys, ett förtydligande kring om 
vilka delar investeringsanslaget avser reinvestering av befintliga byggnader, samt 
ta fram ett underlag kring hur Servicekontorets verksamheter på sikt kan 
koncentreras inom ett område, se bilaga. 

Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet åter-
remitteras för ytterligare beredning med fokus på en konsekvensanalys för 
Servicenämndens verksamhet och ekonomi om investeringen inte genomförs, 
se bilaga. 

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

Beslut  
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:  

Ärendet skall avgöras idag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Stefan 
Lindborg (V). 

Proposition  
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till sitt eget förslag och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 258 Dnr KS 2020-00452 2.4.2.4 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 
basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 
kök i Boråshallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bevilja kommunal borgen för Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- 
och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen, samt att 
borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
tillstyrka Boråshallen AB:s ansökan om borgen avseende om- och tillbyggnad 
av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett 
helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser att detta ger Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan likställas 
med en evenemangsarena där publikkapaciteten kan, beroende på evenemang, 
uppgå till ca 3 000 personer.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 
kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.  

Boråshallen AB erlägger inte någon borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Enligt riktlinjer för 
Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till externa bolag och 
organisationer vara tidsatta till maximalt åtta år.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. Beslut Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-05-18   
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§ 259 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budgetramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag.  
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som 
totalt inte nådde de finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket 
är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska 
resultaten på nämndnivå var dock inte tillfredsställande med ett sammantaget 
negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 mnkr. Att kommunen 
ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 
redovisningsåret 2019.        

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till skrivelsen. Alla 
nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 
endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även 
att inta en försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas 
inhandlas. Syftet är att möta 2021 med så goda budgetförutsättningar som 
möjligt för Borås Stad, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande samt bifall till Ulf 
Olssons (S) förslag. 
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Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 260 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Fortsatt stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fortsätta betala 
nyinkomna fakturor på femton dagar förutsatt att de är godkända/attesterade 
och inte föremål för oklarheter samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till 
företagskunder fram till 2020-08-31.                                    

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads näringsliv är hårt drabbat av effekterna av Corona pandemin. Borås 
Stad har under våren fått många samtal från företag som upplever stora 
problem.  

Kommuner runtom i landet behöver fortsätta agera för att näringslivet ska 
kunna klara den kris Sverige nu går igenom, därför föreslås det besluta om att 
fortsätta med följande åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet att undvika 
konkurs och uppsägningar. 

- Borås Stad kommer fortsätta betala nyinkomna fakturor på femton dagar 
till och med 2020-08-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte 
föremål för oklarheter. 

- Borås Stad kommer till och med 2020-08-31 fortsatt tillämpa 
betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder. 

- Åtgärden upphör med automatik 2020-08-31 om inte annat beslutas. 
Betalningsvillkoren återgår då i normalfallet till 30 dagar i båda fallet om 
inte annat är uppgjort i avtal med kunden/leverantören           
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§ 261 Dnr KS 2020-00461 3.1.1.0 

Godkännande av avsiktsförklaring för ökad 
tillgänglighet till Viared Västra och ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet på väg 40 vid Nabbamotet 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna upprättad avsiktsförklaring och översända denna till Trafikverket.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad och Trafikverket har gemensamt upprättat en avsiktsförklaring för 
att uppnå rubricerade mål.                

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring 2020-05-25 

2. Avsiktsförklaring 201806 TRV Nabbamotet 2020-05-25 
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§ 262 Dnr KS 2020-00453 3.2.1.4 

Revidering skötselplan för naturreservat Älmås 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad skötselplan för Naturreservatet Älmås godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 15 juni 2006 att bilda 
Naturreservatet Älmås. Skötselplaner bör uppdateras med 10-års intervall och 
därför skötselplanen för Älmås naturreservat uppdaterats. En konsult har 
genomfört kompletterande inventeringar och reviderat skötselplanen under 
sommaren 2019. Inventeringen har varit underlag i bedömningen av hur 
uppsatta mål har nåtts samt hur ej uppnådda mål kan uppnås, både för 
kommande 10-årsperiod och på längre sikt. Den reviderade skötselplanen 
förändrar inte syfte och mål med reservatet. 
 

 

 
 
 
 

Gränserna för ett flertal områden har justerats, för att i större utsträckning följa 
naturliga avgränsningar, och skötselåtgärder har förtydligats i ett par områden. 
Ändringarna har skett i samråd med den förvaltningsövergripande styrgruppen 
för naturreservat i Borås Stad, Naturvårdsgruppen. Kostnader för 
genomförande av åtgärder enligt den reviderade skötselplanen finansieras inom 
ramarna för verksamheten naturreservat.               

Beslutsunderlag 
1. Beslut och reviderad skötselplan Älmås, 2020-05-19 
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§ 263 Dnr KS 2020-00454 3.2.1.4 

Revidering skötselplan för naturreservat 
Lindåsabäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderad skötselplan för naturreservatet Lindåsabäcken godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 18 augusti 2008 att bilda 
Naturreservatet Lindåsabäcken. Skötselplaner bör uppdateras med 10-års 
intervall och därför skötselplanen för Lindåsabäcken naturreservat uppdaterats. 
Fältbesök och fotodokumentation av Lindåsabäcken med omgivande 
skogsmark utfördes den 9 juli 2019 och är underlag till revideringen. Den 
reviderade skötselplanen förändrar inte syfte och mål med reservatet. 
 

 

   
 
 
 
 

Revideringen har genomförts i samråd med förvaltningsövergripande 
styrgruppen för naturreservat i Borås Stad, Naturvårdsgruppen. Kostnader för 
genomförande av åtgärder enligt den reviderade skötselplanen finansieras inom 
ramarna för verksamheten naturreservat.                

Beslutsunderlag 
1. Beslut och reviderad skötselplan Lindåsabäcken 
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§ 264 Dnr KS 2020-00317 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över remiss: Översyn av 
åtgärdsprogram för luftkvalitet 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad översänder svar på remissen.        

Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har gjort en översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. Om 
luftkvaliteten överskrider miljökvalitetsnormer är man skyldig att ta fram ett 
åtgärdsprogram. Överträdelser riskerar vite från EU. Översynen kommer fram 
till att det är svårt att bedöma och besluta verkningsfulla åtgärder. Därför 
föreslår rapporten att Naturvårdsverket ska: besluta vem som tar fram 
åtgärdsprogram, vägleda i arbetet med, kvalitetsgranska samt följa upp 
åtgärdsprogram. Detta innebär inga ökade kostnader för kommuner utan en 
ökad kostnad för staten på cirka 500.000 kr per år.   

Borås Stad ser positivt på att Naturvårdsverket får ansvar för helheten kring 
åtgärdsprogram för luftkvalitet. Kommuners arbete kan bli effektiverare och få 
högre kvalitet av de åtgärder som föreslås i rapporten. Det är positivt att 
Naturvårdsverket kommer utveckla vägledning för att åtgärda luftkvaliteten.  

Beslutsunderlag 
1.  Remiss från Miljödepartementet över Naturvårdsverkets och Statskontorets 

rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. M2020/00276/Kl, 
2020-03-26 

2.  Yttrande över remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-04-30 

3.  Yttrande över remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet från Miljö- 
och konsumentnämnden, 2020-05-05 

4.  Yttrande över remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet från 
Tekniska nämnden, 2020-05-07   
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§ 265 Dnr KS 2014-00122 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, 
Sjöhagen  Backabo 2:119 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa justeringar.        

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande 
enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet.   

Den kostnadsfördelning som reglerades i den detaljplan för Sjöhagen som vann 
laga kraft år 2003, har resulterat i färdigutbyggd infrastruktur. Några 
exploateringskostnader för utbyggnad av infrastruktur Sjöhagenområdet kan 
inte åläggas den nybildade fastigheten i denna detaljplan. Däremot ska en 
ersättning betalas till Sjömarkens vägförening då den nya fastigheten ansluts till 
vägföreningen. Planbeskrivningen bör kompletteras med denna information.  

I övrigt tillstyrker Kommunstyrelsen planförslaget.  

Beslutsunderlag 
1.  Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen Backabo 2:119     

BN 2014-92, 2020-04-02 

2.  Planbeskrivning 2020-04-02 

3.  Plan- och illustrationskarta, 2020-04-02   
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§ 266 Dnr KS 2017-00438 214 

Granskningsyttrande för detaljplan för Byttorp, del av 
Byttorp 3:1 (Fjällgatan) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa förtydliganden. 
Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas kring kompensationsåtgärder samt att 
strandskyddsfrågan ska vara säkerställd med Länsstyrelsen.        
 

 

 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt säkerställa kompensationsåtgärder som en 
konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföra med 
hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 
i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 
våningar upp till 9 våningar. 

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen anpassas till 
terrängen och utformas med varsamhet till det befintliga naturområdet. Vilket 
innebär att byggnaden ska följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång 
som möjligt. 
 

 

Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till hur bebyggelsens utformning är 
anpassad till sin omgivning. Detta bör motiveras tydligare i planbeskrivningen. 
Dagvattenhanteringen bör också belysas tydligare.  

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas för kompensationsåtgärder. 
Strandskyddsfrågan är avgörande för planens genomförande och beslutet om 
upphävande behöver säkerställas med Länsstyrelsen innan detaljplanen antas.                  

Beslutsunderlag 
1.  Underrättelse om granskning för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan) , BN2017-

634, 2020-04-30 

2.  Planbeskrivning, 2020-04-30 

3. Plankarta, 2020-04-30 
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4. Samrådsredogörelse, 2020-04-30   
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§ 267 Dnr KS 2020-00384 1.1.2.1 

Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om planbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder remissyttrande.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskansliet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram förslaget till remissyttrande.  

Borås Stad tillstyrker ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
planbeskrivning” med följande kommentarer:  

Borås Stad ser i stort positivt på föreskriften och de allmänna råden. 
Innehållskravet bidrar till en tydligare och mer jämförbar planbeskrivning och 
skapar samtidigt en nationell enhetlighet där lokal variation får förekomma. 
Borås Stad ser till övervägande del positivt på remissen, men har ett antal 
synpunkter. 

Synpunkter: 

Under 3 kap. 5 §, punkt 5 anges att information om vilket datum detaljplanen är 
påbörjad digitalt ska kopplas till området. Det är otydligt vilket datum en 
detaljplan ska anses vara påbörjad. Är det när nämnd ger positivt planbesked, 
när planavtal tecknas, första dagen planarkitekten påbörjar arbetet eller annat? 
Bör det tas ett beslut om planstart? Borås Stad önskar att Boverket ger 
vägledning om detta. 

Under 2 kap. 10 § anges att kostnadsfördelningen alltid måste redovisas. 
Eftersom kostnadsfördelningen baseras på en förhandling mellan kommun och 
exploatör är den inte klarlagd förrän exploateringsavtal är tecknat. Då ett 
exploateringsavtal är en offentlig handling är det möjligt att ta del av 
kostnadsfördelningen i avtalet. Därav bör det inte ställas krav på att 
kostnadsfördelningen alltid ska redovisas.                

Beslutsunderlag 
1.  Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om allmänna råd om 

planbeskrivning, 2020-04-23 
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§ 268 Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0 

Införa anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger (Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsens beslut 
Meddela Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och emotser ett avtal att 
skriva på.        
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2019 innehöll ett uppdrag att utreda införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger.  

Handläggaren har tillfrågat Västtrafik om möjlighet och kostnader vid en 
omfattning motsvarande vad en av Borås grannkommuner har i sitt utbud 
(Bollebygd).  

Västtrafik har gjort en kalkyl och om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer 
signerat avtal, kalkyl och allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.  

Kommunstyrelsen ska meddela om Borås vill göra tillköp enligt Västtrafiks 
beräkning (CaseID 425105) i god tid för att kunna införas till tidtabell 2020-12-
13. 

Budgetuppdraget att utreda införandet av närtrafik även på helger är genomfört. 
Västtrafik har efter förfrågan beräknat kostnader och genomförbarhet.  

Om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer signerat avtal, kalkyl och 
allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.  

Kommunstyrelsen meddelar Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och 
emotser ett avtal att skriva på.               

Beslutsunderlag 
1. Kalkyl för Tillköp av närtrafik 

2. Allmänna villkor tillköp trafik 

3. Uppdragsavtal för alla typer trafik   
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§ 269 Dnr KS 2018-00782 3.1.1.1 

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:10, 1:11 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med synpunkter om 
kompensationsåtgärder.         
 

 

 

 

 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Planen gör det möjligt att bygga 60 nya bostäder i form av villor, radhus och 
flerfamiljshus i 1-3 våningar. Planområdet ligger i utkanten av Sjömarken och 
planuppdraget gavs enligt ÖP06. Det perifera läget gör att det är relativt långt 
till kommunal service, kollektivtrafik och kommersiell service, planen följer 
därför inte översiktsplanen. Planområdet ligger i det gröna med närhet till skog. 
Området ligger delvist i klass 2 enligt grönområdesplanen, vilket innebär att 
kompensationsåtgärder behövs.  

I Kommunstyrelsens yttrande över planbeskredet ställdes krav på att 
genomföra cykelåtgärder, det har visat sig att dessa åtgärder inte är möjliga att 
genomföra. Istället finns det i planen förslag på att etablera en gångväg från 
området till skolan. Det är i dagsläget oklart om det är möjligt att bygga 
gångvägen. Om det inte går att etablera en gångväg ska andra lämpliga 
kompensationsåtgärder inkluderas i planen. Som utgångspunkt ska 
kompensationsåtgärderna bidra till att minska trafiken från området samt 
värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och ytvatten.  

Beslutsunderlag 
1. Plankarta, 20200415 

2. Planbeskrivning, 20200429 

3. Inbjudan till samråd, 20200506   
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Förslag och yrkanden 
Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:  
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med synpunkter om kompensations-
åtgärder. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande stryks i första stycket i skrivelsen: ”Det perifera” samt i 
nästa mening ”planen följer därför inte översiktsplanen”, se bilaga. 

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

Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 270 Dnr KS 2020-00511 2.5.1.0 

Initiativärende: Stärk Borås Stads upphandling  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

 Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
 1. Initiativärende: Stärk Borås Stads upphandling     
 

 

 

 
 

Förslag och yrkanden  
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:  Uppdra åt Koncerninköp 
att i korthet redovisa hur arbetet med upphandling i dag bedrivs och hur 
enheten avser stärka arbetet med att göra Borås Stads upphandlingar mer 
näringslivsvänliga, se bilaga. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet 
remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 

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