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Inledning 
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§ 1   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ylva Lengberg (S).     
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§ 2   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 14:55-15:00 och 15:55-16:30.     
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§ 3 Dnr KS 2020-00863 1.1.2.25 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 23 april 2020 

Dnr 2020-00031 
 
2. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 26 juni 2020 

Dnr 2020-00031 
 
3. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 24 september 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
4. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 22 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 
 
5. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 20 februari 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
6. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 23 april 2020 

Dnr 2020-00031 
 
7. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 25 juni 2020 

Dnr 2020-00031 
 
8. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 27 augusti 2020 

Dnr 2020-00031 
 
9. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 24 september 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
10. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB den 22 oktober 

2020 
Dnr 2020-00031 
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11. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den  26 
augusti 2020 
Dnr 2020-00031 

 
12. Protokoll från styrelsemöte för Sandhultsbostäder den 26 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 
 
13. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 7 oktober 2020 

Dnr 2020-00031 
 
14. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 24 

november 2020 
Dnr 2020-00155 

 
15. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 30 november 2020 

Dnr 2020-00031 
 
16. Mötesanteckningar vid genomförda planerings- och uppföljningssamtal 

med de kommunala bolagen, november 2020 
Dnr 2020-00034 

 
17. Beslut om prisuppräkning av taxor inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde 2021 
Dnr 2020-00883 

 
18. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 24 

november 2020 
Dnr 2020-00031 

 
19. Expedierat ansökan om statsbidrag (andra omgången) för  2020 till 

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-
19 till Socialstyrelsen 
Dnr 2020-00532 

 
20. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 23 november 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
21. Datainspektionens beslut om tillstånd till kameraövervakning vid Västra 

Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus. DI-2020-3200 
Dnr 2020-00004 

 
22. Finansrapport Borås Stad 201130  

Dnr 2020-00022 
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23. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 26 

oktober 2020 
Dnr 2020-00031 

 
24. Sociala omsorgsnämndens beslut om fortsatt tillfällig hantering av 

ersättning till utförare inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning 
till brukare. 
Dnr 2020-00507 

 
25. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 3 december 2020 

Dnr 2020-00031 
 
26. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 30 november 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
27. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Vänsterpartiet i Borås 

Dnr 2020-00924 
 
28. Årshjul för Kommunstyrelsen 2021 Dnr 2020-00552                
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§ 4 Dnr KS 2020-00875 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och 

tjänstemän, löpnr 11, 2020 
Dnr 2020-00013 

 
2. Försäljning av ca 4900 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen 

Dnr 2020-00834 
 
3. Tilldelningsbeslut presentkort 

Dnr 2020-00083IN 
 
4. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 30 2020) -  Delegation för 

likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

 
5. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 31 2020) - Delegation för 

likviditetsfrågor, förnyelse av borgen 
Dnr 2020-00008 

 
6. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 32 2020) - Delegation för 

likviditetsfrågor, placering kassan - upptagande av räntesäkring  
Dnr 2020-00008 

 
7. Yttrande rörande hemvärnsmän, ärende 17-19 

Dnr 2020-00007 
 
8. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och 

tjänstemän, löpnr 12, 2020  
Dnr 2020-00013         
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§ 5  Dnr KS 2020-00916 1.1.1.25 

Instruktioner till valda ombud inför 2021 års 
bolagsstämmor 

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

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor.             

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2020-11-23 och Kom-
munfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2020-12-10 att utse ombud och 
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2021 års 
utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäk-
tiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer 
samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kom-
munfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt 
antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                                 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse  
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Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fastställa instruktioner till valda 
ombud inför 2021 års bolagsstämmor. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fastställa instruktioner 
till valda ombud inför 2021 års bolagsstämmor enligt justerat förslag, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ylva 
Lengberg (S), Niklas Arvidsson (KD),  Martin Nilsson (M), Anna Svalander (L), 
Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin 
Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).  
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§ 6 Dnr KS 2020-00871 2.6.1.0 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.          

 

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

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.  

Föregående år fanns i planen behovet av en förstudie av Kommunfullmäktiges 
sessionssal med. I investeringsplanen för 2021 finns ombyggnation med så 
behovet är att betrakta som uppfyllt.  
Coronapandemin har inneburit förändrad användning av både våra kontors-
utrymmen och arbetssätt i form av digitala möten. Kommunstyrelsen ser därför 
inget behov under 2021 av fler kontor men anser att det på sikt skulle behövas 
tas ett strategiskt helhetsgrepp kring lokalytorna för de förvaltningar som finns i 
stadshuskvarteret.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Lokalbehovsplan för Kommunstyrelsen 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjnings-
nämnden. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till 
Lokalförsörjningsnämnden enligt justerat förslag, se bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP)  
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 7 Dnr KS 2020-00741 1.1.2.25 

Revidering av förbundsordning Boråsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderad förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
Kommunalförbund.            

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och 
reviderades senast 2018-02-23. Ett påpekande från revisorerna föranleder 
revidering då kommunalförbundet enligt Kommunallagen inte ska välja 
ersättare för valda revisorer, § 7. 

På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, 
§ 23. Ett arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 

I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts 
igenom och redaktionella ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och 
delats upp. Följande paragrafer har lagts till och/eller fått tillägg. 

§ 5 Organisation – tillägg 

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 

§ 7 Revisorer - ändring 

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 

§ 11 Förbundskansli – ny 

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 

§ 23 Arkivbildning – ny             

Beslutsunderlag 
1. Ny förbundsordning 

2. Protokollsutdrag från Direktionens möte 2020-09-18  
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§ 8 Dnr KS 2020-00806 1.2.4.1 

Budget 2021:2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Budget 2021:2 för Kommunstyrelsen fastställs.                        

I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Bilaga – Budget 2021:2 Kommunstyrelsen   

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budget 2021:2 för Kommunstyrelsen fastställs. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
ärendet återremitteras, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Budget 2021:2 för 
Kommunstyrelsen fastställs med föreslagna ändringar på sidorna: 4-6, 10 och 
13 i bilaga Budget 2021:2 Kommunstyrelsen, se bilaga.  
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att Stadslednings-
kansliet ges i uppdrag att utreda vilka gator i stadskärnan som kan göras bilfria. 
Att Kommunstyrelsen under 2021 ger Kommunfullmäktige en redovisning av 
hur stadens arbete för att nå målen i koldioxidbudgeten har fortskridit. 
Att som indikator i kommunstyrelsens budget lägga till Borås Stads placering i 
Aktuell Hållbarhets ranking av bästa miljökommuner med målvärdet 15 för 
2021 och 1 för 2025. 
Att Kommunstyrelsen tar initiativ till att med berörda nämnder utreda de 
merkostnader som distributionscentralen har medfört. 
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Att Stadsledningskansliet ges i uppdrag att utreda hur försök med avidenti-
fierade ansökningshandlingar vid rekryteringar kan genomföras med ambi-
tionen att ett sådant försök ska kunna genomföras i någon förvaltning under 
2022, 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. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt återremissyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels 
till Ida Legnemarks (V) yrkande och dels till Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. 
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§ 9 Dnr KS 2020-00807 1.2.4.1 

Budget 2021:2 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Budget 2021:2 Kommunfullmäktige fastställs.        

 

Sammanfattning 
Budget 2021 för Kommunfullmäktige har upprättats. Kommunuppdraget för 
2021 uppgår till 15 600 000 kronor.     

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Bilaga – Budget 2021:2 Kommunfullmäktige   
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§ 10 Dnr KS 2019-00528 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Avslå motionen.            

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

Sammanfattning av ärendet 
 Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22 
lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären föreslår att 
sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i 
Borås, att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 
bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.  
Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden och samtliga kommunala bostadsbolag. 
 
Arbetslivsnämnden och  Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker 
motionen med hänvisning till en ny framtagen boendeprocess samt att 
ägardirektiven i dagsläget är tydliga och det inte varit några problem med att få 
fram sociala kontrakt när behovet funnits. 
Fristadbostäder AB och AB Bostäder avstyrker motionen. Bolagen har 
fungerande kontakt med Borås Stad när det kommer till frågor kring sociala 
kontrakt och anser att ägardirektivet idag, med skrivningen ”Bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” tydlig och 
bra.  
AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder tillstyrker motionen. Bolagen ser 
positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga bostads-
bolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i frågan. 
Viskaforshem är positiva till att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar för 
alla som är i behov av hjälp att skaffa en bostad men ser inte att det behöves 
något förtydligande i ägardirektiven. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen med 
hänvisning till den nya boendeprocessen.    
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Beslutsunderlag 
1. Motion Nollvision mot hemlösheten i Borås, 2019-05-22 

2. Fristadbostäder ABs yttrande, 2020-06-09 

3. AB Bostäders yttrande, 2020-06-16 

4. Arbetslivsförvaltningens yttrande, 2020-08-28 

5. Individ- och familjeomsorgens yttrande, 2020-09-01 

6. Viskaforshem ABs yttrande, 2020-10-09 

7. AB Sandhults yttrande, 2020-10-29 

8. AB Toarpshus yttrande, 2020-10-29 

3. Kommunfullmäktigeskrivelse   

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har förslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta att motionens första och tredje att-sats bifalles och att den andra att-
satsen förklaras besvarad, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengbergs (S) förslag och 
dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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§ 11 Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

Rapportering av ej verkställda gynnande bistånds-
beslut t.o.m. 30 juni 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handläggning.             

 

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 
familjeomsorgsnämnden, 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 omsorgs-
nämnden 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 familjeomsorgs-
nämnden, 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 avidenti-
fierade.              

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS 
t.om. 30 juni 2020 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
t.om. 30 juni 2020  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr KS 2019-00758 1.1.2.1 

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.         

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-
2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 
och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 
kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 
behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara 
ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan 
parterna. 

Borås Stad har tidigare beslutat att tillstyrka inriktningsdokument för organi-
serat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
genom remissyttrande 2019-11-25, Kommunstyrelsens beslut § 490. 

VästKoms styrelse har den 24 mars 2020 tagit beslut att ställa sig bakom 
förslaget till inriktningsdokument och rekommenderar kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att i sin tur ställa sig bakom inriktnings-
dokumentet.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, 2021-01-18 

2. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2020-05-05, Rekommendation 
att ställa sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

3. Brev Länsgemensamt inriktningsdokument, 2020-05-05   
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§ 13 Dnr KS 2020-00923 3.2.1.0 

Genomförandeavtal med Riksbyggen avseende 
kompensationsåtgärder, del av Byttorp 3:1, Fjällagatan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen tecknar genomförandeavtal med Riksbyggen enligt upprättat 
förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan) håller på att tas fram. 
Riksbyggen har fått ett område i korsningen Fjällgatan/Vindelgatan mark-
anvisat för att möjliggöra byggnation av cirka 50 lägenheter. Som en konsek-
vens av att den skapade byggrätten ligger i ett befintligt naturområde ska 
kompensationsåtgärder användas. Eftersom exploateringen medför att stigen 
mellan Fjällgatan och gångstigen runt sjön Kolbränningen måste flyttas så 
innebär denna kompensationsåtgärd att stigen återställs och flyttas västerut. 
Denna flytt innebär även att en trappa med handledare behöver byggas för en 
viss del av stigen. Kommunen kommer att utföra denna åtgärd som är 
kostnadsberäknad till 275 000 kronor och Riksbyggen kommer att faktureras 
motsvarande belopp.                

Beslutsunderlag 
1. Genomförandeavtal Byttorp 

2. Översiktskarta   

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr KS 2020-00869 1.2.4.1 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner för sin del delårsrapport januari-augusti 2020 
för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 
+5,2 mnkr jämfört med budgeterade -1,5 mnkr. Prognosen för hela 2020 visar 
ett resultat på +2 mnkr, vilket är en förbättring med 4,3 mnkr jämfört med 
budget. Den främsta orsaken till resultatförbättringen är omvärdering av 
pensionsskulden. 

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbunds-
medlem att besluta om delårsrapporten. 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utform-
ning. Det har inte i deras översiktliga granskning framkommit några väsentliga 
avvikelser från god redovisningssed. Resultatet i delårsrapporten bedöms i 
huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen beslutat om.       

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-01-18 

2. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2020-11-17  
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§ 15 Dnr KS 2020-00792 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Johannelundsgatan SoL 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Fullmäktige beslutar om ny investeringsram på 60 000 000 
kronor i budget 2021 samt att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, 
avseende nybyggnad av Johannelundsgatan SoL-boende kvarteret Hussvampen 
1 på Sjöbo.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 oktober att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Johannelundsgatan SoL, kvarteret Hussvampen 1. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020, som gruppbostad 
SoL (A), med ett belopp på 30 0000 000 kr. I förslaget till investeringsbudget 
2021 är summan justerad till 60 000 000 kr och antalet platser utökade till 20 st 
jämfört med tidigare 10 st. 

Lokalförsörjningsnämnden har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service enligt SoL 
på Johannelundsgatan på Sjöbo. Boendet består av 20 lägenheter på ca 
43m²/lgh. Boendet har tillhörande kök och gemensamhetsutrymmen och det 
har en total yta på 1 576 m². Boendet kommer att få en gemensam altan. 
Byggnaden ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 
Förutsättningar för solceller kommer att utredas under vidare projektering.  

Johannelundsgatan är tänkt att ersätta boendet på Söderforsgatan utifrån 
bristen på tillgänglighet. Söderforsgatans lokaler sägs upp 12 mån innan 
inflyttning på Johannelundsgatan så någon evakuering är inte aktuell. 
Kostnaden för projektet beräknas för år ett till 3 636 415 kr och hyres-
förändringen för Borås Stad beräknas till 1 304 561 kr. Byggstart är preliminärt 
beräknat till hösten 2021 och inflyttning våren 2023.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL 
Lokalförsörjningsnämnden, 2020-10-20   
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§ 16 Dnr KS 2018-00849 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Myråsskolan om- och till-
byggnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 230 000 000 kronor avseende om- och 
tillbyggnad av Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl. under förutsätt-
ning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Myråsskolan är i behov av renovering och det behövs även en utökad 
skolkapacitet på grund av ökande elevströmmar i området. Skolan har idag 
moduler där bygglovet går ut 2022-08-26 och inte är möjligt att förlänga.  
 
Skolan kommer att anpassas från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6 skola 
där fritidshem och skola samutnyttjar lokaler för ett optimalt utnyttjande av 
lokalerna. Nytt tillagningskök och en ny fullstor idrottshall kommer att upp-
föras. Totalt beräknas skolan rymma ca 750 elever, vilket är en ökning med ca 
250 elever från nuläget. 
 
Om- och tillbyggnaden beräknas medföra ökade drifts- och kapitalkostnader 
med cirka 13 mnkr. 
 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en budget om  
230 000 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Myråsskolan om- och tillbyggnad, Kyrkvägen 49, 
Myrås 1:163 m.fl från Lokalförsörjningsnämnden. 
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§ 17 Dnr KS 2020-00949 3.7.2.0 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 2021.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 
funktionsnedsättning gäller från den 1 februari 2021. 
 
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.  
 
Matavgiften är 4 140 kronor per månad när kommunen tillhandahåller samtliga 
måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 1,5 
%.  
 
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. 
 
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 
2 640 kronor per månad. Jämfört med 2020 är detta en ökning med 1,1 %. 
 
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 2021   
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§ 18 Dnr KS 2020-00946 1.1.2.0 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ersättning för utförande av 
LSS daglig verksamhet enligt LOV 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.  

Kommunal utförare är Sociala omsorgsnämnden som blir kommunens 
egenregiverksamhet och ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller 
vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 
inom Borås Stads valfrihetssystem: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, Bond-
gården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ersättnings-
beloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 1,7 %, vilket 
motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2021.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, ersättningsnivåer 2021  
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§ 19 Dnr KS 2021-00039 1.2.4.1 

Ekonomiskt stöd till Market Place 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Verksamheten inom Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 miljoner 
kronor årligen under 2021-2023, sammanlagt 6,0 miljoner kronor. Dessutom 
avsätts 1,5 miljoner kronor årligen, under samma period, till Do Tank, 
sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Beloppen avsätts i Bokslut 2020. Under 
projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens dimensionering göras i 
syfte att fastställa en långsiktig finansiering för både Market Place och Do Tank.     
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Kommunstyrelsens egna ursprungliga förslag till Budget 2021 fanns det med 
en begäran om ett tillskott på 3,5 mnkr avseende verksamheten inom Market 
Place som ej är finansierad fr.o.m. 2021. I Kommunstyrelsens samlade budget-
förslag för hela staden som framlades till Kommunfullmäktige i november hade 
summan efter sedvanlig prioritering bland andra angelägna behov minskat till 
2,0 mnkr. 
I Kommunfullmäktiges slutliga beslut om Budget 2021 skedde några 
omfördelningar av budgetförslaget bl.a. minskades Kommunstyrelsens 
Kommunbidrag med 2,0 mnkr till förmån för Grundskolenämnden. I debatten 
i Kommunfullmäktige framkom att omfördelningen från Kommunstyrelsen 
avsåg just Market Place.  

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten inom Market Place, som är 
pågående, även fortsättningsvis är i behov av stöd av Borås Stad för att kunna 
verka och hinner inte på kort varsel förändra sin verksamhet utan att det får 
stora konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslår därför att föreningen bakom 
Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 mnkr årligen under 2021-2023, 
sammanlagt 6,0 mnkr. Dessutom avsätts 1,5 mnkr årligen under samma period 
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till Do Tank, sammanlagt 4,5 mnkr. Förslaget är att summan avsätts i Bokslut 
2020. Under projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens dimen-
sionering göras i syfte att fastställa en långsiktig finansiering för Market Place.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse  

 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Verksamheten inom Market 
Place erhåller ett projektstöd på 2,0 miljoner kronor årligen under 2021-2022, 
sammanlagt 4,0 miljoner kronor. Beloppet avsätts i Bokslut 2020. Under 
projekteringstiden skall en genomlysning av verksamhetens dimensionering 
göras i syfte att fastställa en långsiktig finansering för Market Place. 
 
Ulf Olsson (S) reviderar sitt tidigare förslag och föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: Verksamheten inom Market Place erhåller 
ett projektstöd på 2,0 miljoner kronor årligen under 2021-2023, sammanlagt 6,0 
miljoner kronor. Dessutom avsätts 1,5 miljoner kronor årligen, under samma 
period, till Do Tank, sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Beloppen avsätts i 
Bokslut 2020. Under projekttiden skall en genomlysning av verksamhetens 
dimensionering göras i syfte att fastställa en långsiktig finansiering för både 
Market Place och Do Tank. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) justerade 
förslag.  
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: -Att verksamheten inom Market Place erhåller ett projektstöd på 2,0 
miljoner kronor 2021 och att beloppet avsätts i bokslut 2020. Under projekt-
tiden ska en genomlysning av verksamhetens dimensionering göras i syfte att 
fastställa en långsiktig finansiering för Market Place, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Verksamheten inom 
Market Place erhåller ett projektstöd på 1,0 miljoner kronor under 2021, samt 
500 000 kronor under 2022, sammanlagt 1,5 miljoner kronor. Beloppet avsätts i 
Bokslut 2020. Borås Stad har under många år medfinansierat Market Place och 
anser nu att Borås Stad inte längre tillför något som organisationen med dess 
medlemmar inte själva klarar av. Borås Stad trappar nu ner sin medfinansiering 
under två år för att ge tid för Market Place med dess medlemmar att planera 
framtiden, se bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till Ida 
Legnemarks (V) yrkande och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 20 Dnr KS 2020-00914 1.2.2.3 

Preliminära koncernbidrag år 2020 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.             

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 66,1 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 2 mnkr i moderbolaget och återstående 64,1     
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB.           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-01-18 

2. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2020  
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§ 21 Dnr KS 2020-00908 3.4.1.0 

Förlängning Näringslivsstrategin 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021:  

Näringslivsstrategin.    
 
I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också det styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   
Det styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att den behöver förlängas ett år 
till för att beredas ordentligt.             
     
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Följande styrdokument förlängs 
till och med 2021: Näringslivsstrategin. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet åter-
remitteras, 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. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Ärendet skall avgöras idag. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt återremissyrkande.  
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§ 22 Dnr KS 2017-00259 532 

Utreda möjligheterna att använda befintliga järnvägar 
och/eller nybyggda spår för pendeltågs-/spårvagns-
trafik (Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-26 att det inte är aktuellt med en ny 
järnvägsstation i Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om 
utvecklingen av Kust-till Kustbanan leder till ökade resmöjligheter och 
Sjömarken växer så kan detta komma omprövas.  

Tidigare yttrande Kommunstyrelsen sig då Västra Götalandsregionen skickade 
Västtågsutredningen på remiss. Då ansåg Borås Stad att det för närvarande inte 
var aktuellt med en ny järnvägsstation i Sjömarken under de trafikerings-
förutsättningar tidigare trafikutredningar redovisat i Västtågsutredningen (KS 
2017-12-04 § 580.) 

Borås Stad är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. Även andra stationer utmed Kust-till-Kust 
banan kan vara intressanta, förutsatt att trafikeringen och tillgängligheten även 
till Dalsjöfors kan upprätthållas. Den sammanlagda kollektivtrafikens turtäthet 
och tillgänglighet i stråken får inte försämras av eventuella nya stationer. 

 

I den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Kust till kustbanan Göteborg–
Borås är syftet att besvara vilken roll det befintliga transportsystemet ska spela 
efter färdigställandet av ny stambana Göteborg - Borås.  

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag KS 2017-12-04 Västtågsutredningen, Västra 
Götalandsregionen.  

2. Svar på E-petition: Verka för stationsläge i Sjömarken och utöka tågtrafiken 
till Göteborg, 2020-10-26  
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§ 23 Dnr KS 2020-00628 3.1.1.2 

Yttrande över ansökan om planbesked för Kerstins-
gärde 1:6 (Kyllared Kyllängen 1) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet.        

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören ansöker om planläggning för bostadsbebyggelse i form av 7 
enbostadshus i 1-2 våningar med en maximal boarea på 300 kvm. Exploatören 
ansökte om bygglov för 2 enbostadshus i maj 2019 och fick då avslag eftersom 
det pågår planarbete för verksamhetsområde strax norr om området.  

Det befintliga verksamheterna i området har skyddsavstånd på grund av 
hantering av farliga ämnen samt buller. Relativt många av verksamheterna har 
miljöfarlig verksamhet med skyddsavstånd på 200-500 meter. Bland annat 
hanteras organiska lösningsmedel i området. Området planeras även att byggas 
ut framöver och en utbyggnad av villor på denna plats skulle innebära 
begränsningar för både befintliga och planerade tillkommande verksamheter.  

Vidare har det inkommit en förfrågan om att etablera bergtäkt i området. 
Bergtäktens skyddszon sträcker sig in i området för planansökan och blir det 
bergtäkt i närområdet så skulle det kunna påverka hydrologi och geologi såsom 
grundvatten. Buller och vibrationer från bergtäkten skulle också påverka de 
bostäderna. 

Förslaget bedöms ej vara förenligt med översiktsplanen då det angränsar till ett 
område i kommunen som är strategiskt viktigt för utveckling av verksamheter.  

Bedömningen är att ska det byggas mer i närområdet i nuläget är det snarare 
mer verksamheter än bostäder som är lämpligt.                

Beslutsunderlag 
1. Planbeskedsansökan 2020-00628 Bortredigerad, 2020-08-25   
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§ 24 Dnr KS 2019-00451 3.1.1.1 

Samrådsyttrande över detaljplan för Gässlösa: 
Gässlösa 5:15 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Översända upprättat yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.      

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny skola för cirka 1000 elever 
och en idrottshall på den tomt som tidigare varit del av avloppsreningsverket i 
Gässlösa.  

Synpunkter   

Innan detaljplanen antas så behöver man säkerställa att marken är lämplig för 
känslig användning som skola innebär och att de föroreningar som hittats i 
planområdet och i dess närhet har utretts och åtgärdats. 

Gränsen mellan natur, allmän plats och skoltomt behöver studeras. Området 
har naturvärden som ska bevaras samtidigt som man behöver säkerställa att 
skoltomten är tillräckligt stor, solig, tillgänglig och att branten är säker för lek.  

Det bör finnas stråk för gående från planområdet upp till Gässlösa elljusspår 
och idrottsplats.  

Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata inklusive vändplan. 

En ny busshållplats närmare skolan, bör uppföras på Mårtensgatan.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning, 2020-10-30 

2. Plankarta, 2020-10-30   
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Översända upprättat yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Översända upprättat yttrande till Samhälls-
byggnadsnämnden med föreslagna ändringar, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kertin Hermanssons (C)  
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 25 Dnr KS 2020-00805 3.1.1.2 

Yttrande över ansökan om planbesked för Liljedal 11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnads-
nämnden att pröva möjligheten att upprätta ny detaljplan på fastigheten  
Liljedal 11.        

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören ansöker om att få bygga fem nya huskroppar i tre våningar som 
bygger vidare på omgivande bebyggelsetypologi, skala och struktur. Syftet är att 
bygga bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service som till 
exempel café, restaurang eller butik. Fastigheten ligger i ett område som idag till 
största delen består av bostadshus i form av villor och mindre flerbostadshus. I 
direkt anslutning till fastigheten ligger ett väl utbyggt gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafik. Ansökan stämmer väl överens med översiktsplanen och det 
bedöms vara positivt med ytterligare bostäder i ett centralt läge. Den befintliga 
byggnadens kulturella värden är inte klarlagda och en antikvarisk förundersök-
ning behövs under planarbetet. I planarbetet bör även möjligheten studeras att 
få in en förskola i området. 

 

Då området är lokaliserat längs ett urbant stråk är det viktigt att botten-
våningarna mot Brämhultsvägen möter gatan på ett sätt som bidrar till ett 
levande gaturum. Det är även viktigt att nya byggnader håller en hög arkitek-
tonisk kvalitet och anpassar sig till sin omgivning i omfattning och skala. 
Området är även bullerutsatt och utformningen behöver anpassas för att skapa 
förutsättningar för god ljudmiljö.  

En översiktlig markmiljöundersökning behövs samt även en bedömning 
gällande luftkvalitet. Söder om fastigheten finns ett grönområde med flera 
väldigt stora träd som är viktiga att bevara. Man bör även studera möjligheten 
att förbättra grönområdet och göra det mer tillgängligt och attraktivt.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan planbesked Liljedal 11, 2020-10-26 

2. 201026 bilagor ansökan, 2020-10-26   
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§ 26 Dnr KS 2020-00844 3.1.1.2 

Yttrande över planbesked för Foten 1, Solvarvsgatan 8, 
Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen är positiv till planbesked för Foten som stämmer med 
kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner.    

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplan 
och tillåta den ökade exploateringen på Foten 1. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande, 
exempelvis nödvändiga utredningar. Plankostnadsavtal ska upprättas.        

Sammanfattning av ärendet 
Sökanden vill ersätta befintligt hus med ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter 
och studentlägenheter i fyra våningar. Parkeringen föreslås ske i garage under 
byggnaden. Ett litet markbyte med kommunen skulle kunna göra en mer ända-
målsenlig tomtyta. 

Planansökan är förenlig med översiktsplanen eftersom det handlar om för-
tätning i nära anslutning till bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik.  

Viktiga frågor att undersöka i planprocessen är luftkvaliteten samt risk och 
buller från riksväg 40. Även naturvärden och kompensationsåtgärder kan 
behöva utredas. Planprocessen får reda ut planområdesavgränsning, det kan 
vara aktuellt att inkludera ytan med odlingslotter vid Solvarvsgatan.  

Området, som grönt stråk, hänger i viss mån ihop med området på andra sidan 
motorvägen vid Holmens gård med sina gamla träd etc. Det är viktigt att det 
gröna stråket finns kvar även på den norra sidan rv.40.  Gestaltningen av den 
nya byggnaden är viktig med tanke på områdets lokalisering nära riksväg 40. 
Det finns dessutom kulturmiljövärden på fastigheten idag i form av en gammal 
stenmur, staket och gamla träd, förhoppningsvis kan viss hänsyn tas till dessa 
värden.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om detaljplan för Foten 1, 
Solvarvsgatan 8, Borås. BN 2020-2223, 2020-11-10 

2. Planansökan 

3. Karta   
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§ 27 Dnr KS 2020-00866 3.1.1.5 

Samrådsyttrande över Bollebygds kommuns förslag på 
ny översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Översända yttrandet till Bollebygds kommun.         

Sammanfattning av ärendet 
Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag på översiktsplan. Bollebygds 
kommun samråder förslaget på ny översiktsplan fr.o.m. 2020-11-09  t.o.m. 
2021-01-31. 
 
Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur 
mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen ska ge ett stöd i beslut och prioriteringar för att främja en 
hållbar utveckling av kommunen. 
 
Bollebygds kommun har valt att presentera översiktsplanen digitalt, vilket är 
bra. En digital plan kan alltid hållas aktuell och ger en bra bild över hur 
kommunen vill utveckla sig. Läs mer på: 
https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b8e27c
fe322a4020829872d7e8cd7ef8   
 
Att Bollebygds kommuns valt att arbeta efter Boverkets ÖP-modell är positivt. 
Det gör det tydligt för läsaren att hitta och få en helhetsbild över framtida 
Bollebygds kommun. 
 
Ur ett mellankommunalt intresse är väg 40 och Kust till kustbanan ett viktigt 
kommunikationsstråk för regional pendling mellan Borås-Bollebygd.  
 
Behovet av en stark centralort pekas ut och behovet av att utvecklas för att 
klara av en ökad befolkning. Med en mix av funktioner inom gångavstånd 
såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker 
kan Bollebygd skapa funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en tätort som 
är till för alla människor. 
 
I förslaget till översiktsplan pekas övriga tätorter ut som viktiga noder för sitt 
omland och bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt 
anslutning till dessa tätorter.  
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Ett av de områden som pekas ut för vindbruk är Töllsjö - Slätthult som ligger 
nära Borås kommun. Borås Stad ska kontaktas i ett tidigt skede vid eventuell 
vindkraftsetablering i området.        
 
Borås Stad vill uppmuntra till att gemensamt återuppta diskussion kring ut-
veckling av verksamhetsområden vid kommungräns utmed väg 40.               

Beslutsunderlag 
1. E-post, VB Meddelande om samråd av Bollebygds kommuns förslag på ny 
gällande översiktsplan 2020-11-18 

2. SKM C30820113011240. pdf 2020-12-01   
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§ 28 Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

Yttrande över Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med nedanstående synpunkter och 
översänder skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnads-
strategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.” 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett stadsbyggnadsprogram som kallas 
Staden vid parken. Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans 
med andra aktörer såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett samman-
hängande parkstråk genom Borås. Programmet ger även förslag på hur 
organisationen kring det fortsatta arbetet med parken skulle kunna se ut. 
Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med en fortsatt dialog mellan Kommun-
styrelsen och stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets gång. 

Kommunstyrelsen är positiv till stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. 
Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 
hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 
attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 
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förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 
mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 
Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 
strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 
områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl.   

Utifrån föreslagna stadsbyggnadsprogrammet kommer Kommunstyrelsen 
genom sin roll som ansvarig för kommunens markfrågor ha en viktig roll när 
det gäller att säkra mark för parken. För att nå målet om en sammanhängande 
park som anges i programmet krävs att parken och dess behov beaktas och lyfts 
fram i alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer 
också bära ett ansvar för parkens förverkligande då det gäller avtal och 
genomförandefrågor.   

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna organisationsstrukturen ser gedigen ut, 
det är angeläget att den sjösätts då många frågor fortfarande behöver lösas. 
Kommunstyrelsen vill precis som programmet framhålla vikten av en samman-
hållen kommunikation såväl internt som externt.  

Kommunstyrelsen instämmer med det som förslaget till stadsbyggnadsprogram 
beskriver om finansiering och huvudmannaskap. Det är särskilt angeläget att i 
det fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång till hela parken. Däri ingår att 
klargöra frågan om huvudmannaskap och huruvida parken kan ligga på 
kvartersmark. Minst lika viktigt är att parkens sträckning säkras långsiktigt så att 
det inte uppstår glapp i sträckningen. Rättvisa och förutsägbara principer för 
finansiering är också mycket angeläget att arbeta fram tillsammans med berörda 
parter inom den fortsatta processen.  

Beslutsunderlag 
1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken Remi, 2020-10-29 

2. Bilaga sammanställning av dialog med Borås, 2020-10-29 

3. Missiv Stadsbyggnadsprogram Staden vid park, 2020-10-29   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med nedanstående synpunkter 
och översänder skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.     
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Vidare yrkar Kerstin Hermansson (C) på följande tillägg i skrivelsen: 
”Kommunstyrelsen tycker den föreslagna organisationsstrukturen ser gedigen 
ut, det är angeläget att den sjösätts då många frågor fortfarande behöver lösas. I 
den politiska referensgruppen ska de partier som saknar kommunalråd vara 
representerade med en representant vardera. Kommunstyrelsen vill precis som 
programmet framhålla vikten av en sammanhållen kommunikation såväl internt 
som externt”. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med 
föreslagna synpunkter och översänder skrivelsen till Samhällsbyggnads-
nämnden. 
Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, till Kommunfullmäktige för godkännande, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kertin Hermanssons (C)  
justerade förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)  
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.   
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§ 29 Dnr KS 2018-00792 3.1.1.1 

Samrådsyttrande Sjömarken, Räveskalla 1:19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är en villatomt i Sjömarken där det finns ett u-område avsett för 
VA-ledningar. Ledningarna är inte placerat i u-området utan istället ca 8 meter 
söder ut. Syftet med planen är att rätta till gällande plan och flytta lednings-
rätten till rätt plats, där ledningar är placerade idag. Planen skapar även en 
byggrätt för ett enbostadshus. Området ligger i ett utvecklingsstråk mellan 
Borås och Sandared och det är därför positivt med förtätning.               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning Räveskalla 1:19, 20201111 

2. Plankarta Räveskalla 1:19, 20201111   
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§ 30 Dnr KS 2020-00818 3.1.1.1 

Tilläggsyttrande till Verksamhetsplan för detalj-
planering 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att återuppta 
planarbetet för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”. Detaljplanen ska 
prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner under 2021.         

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”, var aktuellt för 
samråd 2013. Arbetet med detaljplanen stannade av efter samrådet huvudsak-
ligen på grund av Trafikverkets yttrande ”planläggning inom Viaredsområdet 
måste invänta slutsatserna från den fördjupade utredningen om sträcknings-
alternativ för ny järnväg”. Planarbetet återupptogs 2019, men stannade återigen 
upp med anledning av järnvägens sträckningsalternativ.  

Dialog har förts med Trafikverket på senare tid och kommunen har kommit 
överens med Trafikverket om en mindre utbredning av kvarteret (290 * 161 
meter) som enligt Trafikverket inte väsentligt bedöms försvåra genomförandet 
av ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Exploateringen ska anpassas för att 
klara vibrationer och buller från den nya järnvägen. 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att återuppta plan-
arbetet för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”. Detaljplanen ska 
prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner under 2021.               

Beslutsunderlag 
1. Översiktskarta   
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§ 31 Dnr KS 2020-00763 3.2.2.0 

Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads 
geografiska område 

Kommunstyrelsens beslut 
Prioriteringsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område för 
planeringsomgång 2019-2021 i enlighet med bilaga 1.                

Sammanfattning av ärendet 
Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess som statliga myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta 
fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid 
eleffektbrist.  

I förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare finns ett antal givna prioritetsklasser. Stadsledningskansliet har 
konkretiserat dessa prioritetsklasser i bilaga 1.                     

Beslutsunderlag 
1. Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område   
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§ 32 Dnr KS 2020-00931 1.1.4.3 

Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa den viljeinriktning som anges i 
dokumentet Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet.              

Sammanfattning av ärendet 
Under en längre tid har ett antal grova vålds- och tillgreppsbrott/rån inträffat i 
Borås stadsdelar och i centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket 
effekter av den organiserade brottslighetens olika former, främst genererade av 
de kriminella nätverkens långvariga konflikter. Den organiserade brottsligheten 
påverkar både Borås stads verksamheter, bolag, näringsliv, medborgare och 
besökares säkerhet och trygghet på ett påtagligt negativt sätt. 

Av denna anledning har Borås stad bildat en styrgrupp mot organiserad 
brottslighet bestående av samtliga kommunalråd och gruppledaren (V).  

Styrgruppen ska verka och ge uttryck för en gemensam viljeinriktning mot den 
organiserade brottsligheten och tillsammans med Borås Stads nämnder, 
förvaltningar och bolag skapa förutsättningar för det förebyggande arbetet mot 
alla former av organiserad brottslighet i Borås. Viljeinriktning, åtgärder och 
insatser ska vara inom de fyra angivna områdena, trygghetsskapande, 
finansiering och möjliggörare samt förebyggande arbete mot barn och unga  i 
arbetet mot den organiserade brottsligheten i Borås. 

Målet för styrgruppen är att Borås ska var en stad där invånare, verksamheter 
och besökare ska vara trygga utan påverkan av den organiserade brottsligheten. 
Förvaltningar och bolag ska ges förutsättningar för att kontinuerligt och 
systematiskt förhindra och motverka att den organiserade brottsligheten 
utnyttjar kommunens bidrags- och välfärdssystem eller på annat sätt är en 
möjliggörare för den organiserade brottsligheten. Medvetenheten om den 
organiserade brottslighetens finansiering genom försäljning av illegala varor och 
tjänster, såväl från legala som illegala företag, ska förstärkas hos våra 
medborgare.               

Beslutsunderlag 
1. Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet 

2. Bilaga, urval av pågående insatser mot organiserad brottslighet  
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