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Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-Hestra 4:4 ... 36 
§ 88 Dnr KS 2020-00905 3.1.1.2 

Yttrande över ansökan om planbesked för Elektra 5 ........................ 38 
§ 89 Dnr KS 2020-00915 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över Regional handlingsplan för friluftsliv 
i Västra Götalands län ...................................................................... 39 

§ 90 Dnr KS 2020-00854 3.1.1.2 
Svar på e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i Sjömarken ......................................................... 40 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(40) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 68   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).     
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§ 69   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 15:19-15:29 och 15:46-16:30.     
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§ 70 Dnr KS 2021-00089 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 11 januari 

2021 
Dnr 2021-00031 

 
2. Anmälan från Praktiska Sverige AB om en eller flera nya inriktningar på 

naturbruksprogrammet vid Praktiska Gymnasiet Borås i Borås kommun 
Dnr 2021-00094 

 
3. Centrala funktionshinderrådet protokoll 2020-12-03 

Dnr 2020-00024 
 
4. Svar på remiss avseende förslag till Skolverkets föreskrifter om (bil.) 

insamling av uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets 
föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvud-
männen inom skolväsendet m.m. 
Dnr 2020-00925 

 
5. Bostadsmarknadsenkät 2021 

Dnr 2020-00819 
 
6. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 19 januari 2021 

Dnr 2021-00031 
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§ 71 Dnr KS 2021-00095 1.1.2.25 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst  

5 000 kr (ärende 1 2021) - Delegationsbeslut kring handkassa  
Sociala omsorgsförvaltningen 
Dnr 2021-00009 
 

2. Yttrande över hemvärnsmän (ärende 1 2021) 
Dnr 2021-00007 

 
3. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 1. 2021) 
Dnr 2021-00013 

 
4. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 3 2021) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2021-00008                     
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§ 72 Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0 

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedels-
området 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände ett liknande förslag våren 2020. Några av de 
andra kommunerna godkände inte avtalet i tid vilket fick följden att avtalet 
förföll. Marks kommun önskade också några ändringar. Nu har därför ett nytt 
förslag tagits fram, med vissa ändringar. Chefer och jurister hos samtliga parter 
har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Sammanfattning av ändringar: 

Uppdrag ska beställas och antas skriftligen. 

Det finns ett tillägg under § 10 om personuppgifter, som SKR hjälpt till att 
utforma.  

§ 13 om försäkring är ändrad. 

Om alla parter inte godkänner avtalet så gäller det mellan de som har godkänt 
det. 

Utöver detta så har vissa mindre ändringar gjorts avseende ordval och 
meningsuppbyggnad.   

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet 
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kom-
muner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna 
för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den 
tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt 
arbete.  

Miljö- och konsumentnämnden anser att det vore fördelaktigt att ha en god 
samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att 
kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap 
som finns på Miljöförvaltningen. Att samordna denna samverkan genom ett 
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samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även 
om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.            
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§ 73 Dnr KS 2020-00909 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över: En samlad 
djurhälsoreglering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Borås Stad beslutar att avstå ifrån att lämna yttrande över 
remissen från näringsdepartementet; En samlad djurhälsolagstiftning SOU 
2020:62 

Sammanfattning av ärendet 
Utredarna har haft i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande 
lagstiftningen på djurhälsoområdet. Syftet med översynen är att anpassa 
lagstiftningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 
om överförbara djursjukdomar m.m. Syftet är också att få till stånd en modern 
och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. Lagstiftningen ska 
säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata såväl djurskydds-
intressen som folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska 
intressen.  

Både Borås Djurpark AB samt Miljö- och Konsumentnämnden, var för sig, har 
nu givit besked om att man anser att Borås Stad ska avstå ifrån att yttra sig i 
ärendet. Miljö- och konsumentnämnden hänvisar till att de delar av utredningen 
som gäller miljöbalkens område inte verkar förändra förvaltningens arbete 
nämnvärt jämfört med dagens lagstiftning och att man därför avstår från att 
yttra sig. Även Borås Djurpark AB ansåg att kommunen skulle avstå från att 
yttra sig.  

Beslutsunderlag 
1. Svar på remiss: Borås Stads remissyttrande över remiss från näringsdeparte-
mentet: En samlad djurhälsoreglering 

2. Remiss från Näringsdepartementet: En samlad djurhälsoreglering. (SOU 
2020:62) 

3. Svar från Miljö- och konsumentnämnden att man avstår från att yttra sig 
över remiss från Näringsdepartementet: En samlad djurhälsoreglering. (SOU 
2020:62)  

4. Skrivelse från Borås Djurpark AB om remiss från Näringsdepartementet: En 
samlad djurhälsoreglering. (SOU 2020:62)  
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§ 74 Dnr KS 2019-00932 2.3.5.25 

Förlängning av projektet Frisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Projektet Frisk Organisation förlängs till 2022-12-31.         

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018 beviljade Kommunstyrelsen projektet ”Frisk organisation” med 
uppdraget att under tre år arbeta för att minska inflödet till sjukskrivning och 
därmed minska antalet rehabiliteringsärenden. Ett av projektmålen är att nå en 
rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Hos Borås Stad finns också en önskan 
om att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, ges möjlighet att 
behålla sin hälsa över tid och kan medverka till bra verksamhet med hög kvalité. 
 
Det finns en ökad efterfrågan om att få fortsätta arbetet hos arbetsplatserna 
ytterligare ett år med den viktiga investering i arbetsmiljö som Borås stad 
tidigare tagit beslut om. Att fortsätta svara på behov som arbetsplatser 
efterfrågar men också att implementera, integrera och omsätta i handling 
övergripande identifierade utvecklingsområden. Ett viktigt strategiskt arbete 
mot det övergripande målet att öka organisationshälsan och ses som attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Att förlänga projektet innebär ingen ytterligare finansiering, utan ryms inom 
ramen för de avsatta medel som redan har beviljats.  
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§ 75 Dnr KS 2020-00961 1.1.6.4 

Överenskommelse samverkan för barns och ungas 
hälsa 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad ställer sig bakom Överenskommelse Samverkan för barns och ungas 
hälsa.     

Sammanfattning av ärendet 
VästKoms styrelse har beslutat att ställa sig bakom förslaget till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen. VästKoms styrelse rekommenderar kommunal-
förbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta 
beslut om överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 
Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa, 2020-09-07 

Rekommendation gällande överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas 
hälsa, 2020-12-21 
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§ 76 Dnr KS 2020-00892 2.10.1.2 

Borås Stads remissyttrande över: Promemoria 
Befordringskravet i postförordningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad tillstyrker förslaget med tillägg        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har utsetts till remissinstans tillsammans med andra kommuner, 
företag och organisationer för att ge synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian ”Befordringskravet i postförordningen”. 
 
Befordringskravet gäller det vi i dagligt samtal kallar för personligt adresserade 
brev för normalporto, exempelvis brev som innehåller beslut, information eller 
fakturor. Det gäller brev på högst 2 kg och alltså inte alla typer av postför-
sändelser. 
 
I promemorian föreslås att befordringstiden ska vara att minst 85 procent av 
inrikes breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven 
har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påfölj-
ande arbetsdagar. 
 
År 2018 ändrades befordringskravet för dessa former av brev från endagars 
befordran till tvådagarsbefordran. Då infördes också ett krav på att minst 95 
procent ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har 
lämnats in. 
 
Bakgrunden till förslaget är att digitaliseringen har gjort Postnords intäkter är 
lägre och att upprätthålla ett distributionsnät där en andel brev ska vara framme 
inom en angiven tid innebär höga fasta kostnader. Undersökningar som Post 
och telestyrelsen (PTS) har gjort visar att användarna anser att förutsägbara 
posttjänster är viktiga och de är relativt nöjda med tvådagarsbefordran. Kravet 
på 85% och 97% har sitt ursprung i ett postdirektiv från EU. 
 
Förslaget kan ses som en försämring men om man önskar snabbare, 
långsammare eller annan service hindrar inte förslaget att varje verksamhet 
köper en mer behovsanpassad tjänst av Postnord eller annan leverantör. 
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Konsekvenserna för Borås Stad blir främst att Staden måste ha en bättre 
framförhållning när de skickar ett enskilt brev som ska nå mottagaren ett visst 
datum samt höjda portokostnader för Borås Stad. Höjda kostnader kan 
kompenseras med digitala lösningar. 
 
För övriga Borås, och utifrån perspektivet hur det påverkar våra invånare och 
dess verksamheter så konstaterar vi, och vill påpeka, att det blir en sämre 
lösning för företag på landsbygd som i sin verksamhet behöver skicka paket. 
Här kommer förändringen kräva ett postombud vilket skapar mindre flexibilitet 
än vad som sker idag med lantbrevbärare. Utöver detta anser Borås Stad som 
organisation att materialet i promemorian är fullständigt belyst och ser inte att 
vi kan bidra med ytterligare kompletteringar än ovan nämnda.              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Promemoria Befordringskravet i postförordningen, 2021-02-22 

2. Svar på remiss, Promemoria Befordringskravet i postförordningen,  
 2021-02-22   
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§ 77 Dnr KS 2021-00109 3.1.2.2 

Försäljning av 26 575 m2 av Viared 5:1, kvarteret 
Vindtrycket, utmed Segloravägen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer 26 575 m2 av Viared 5:1 för 16 000 000 kronor till Lager-
bolaget C 1292 AB, under namnändring till CH Square Fastighet Två AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett köpeavtal har upprättats med Lagerbolaget C 1292 AB, under namnändring 
till CH Square Fastighet Två AB, om försäljning av 26 575 kvm av fastigheten 
Viared 5:1 i Viared.  

Köpeskillingen är 16 000 000 kronor. Kommunen terrasserar marken inför 
tillträdesdagen.  

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2021-10-29 påbörjar byggnation på 
området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik. 

Avtalet innefattar, förutom överlåtelsen, även en avsiktsförklaring om att 
kommunen ska överlåta ytterligare cirka 20 000 kvm markyta till köparen. 
Området ligger i angränsning till det område som detta köpeavtal avser. Det 
pågår arbete med att upprätta en detaljplan för att möjliggöra denna överlåtelse.           

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta  
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§ 78 Dnr KS 2021-00120 3.1.2.7 

Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med CBME Torpa AB och Magnar 
Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat förslag. Avtalet syftar till ett  
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Hestra Parkstad, 
Torpa-Hestra 4:4. Avtalet reglerar bl.a. utförande av anläggningar på allmän 
platsmark.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för del Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl. beräknas kunna antas 
av Samhällsbyggnadsnämnden i q1 2021. Ett exploateringsavtal har upprättats 
för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet ingås med CBME Torpa 
AB (exploatören) som kommer förvärva del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4 
samt Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert (fastighetsägarna) som för 
närvarande är ägare av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Exploatören avser att 
uppföra 2 stycken flerbostadshus med totalt 14-16 lägenheter. 

Avtalet syftar till att reglera utbyggnad av en vändplan vid Sonatgatans södra 
ände samt kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder som 
framtagande av stenmurar och att äng vid Kolbränningen öppnas upp i 
förhoppning att bestånd av grönvit nattviol åter växer sig starka. 

Vändplanen projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. Exploatören 
erlägger därefter de faktiska kostnaderna.  

Kompensationsåtgärderna projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. 
Fastighetsägaren erlägger därefter de faktiska kostnaderna. 

Allmän platsmark överlåts från fastighetsägarna till kommunen i separat 
överenskommelse.  

Både exploatören och fastighetsägarna ska, innan detaljplanen antas, ställa ut en 
bankgaranti till kommunen som säkerhet för sina åtaganden enligt avtalet.                



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(40) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl.  
2. Bilagor 1-8 
3. Översiktskarta Hestra Parkstad 
4. Plankarta    
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunen tecknar exploateringsavtal med CBME Torpa AB och 
Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat förslag. Avtalet 
syftar till ett  ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Hestra 
Parkstad, Torpa-Hestra 4:4. Avtalet reglerar bl.a. utförande av anläggningar på 
allmän platsmark. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunen avstår ifrån att teckna 
exploateringsavtal med CBME Torpa AB och Magnar Skjelseth och Britt-Marie 
Lindvert enligt upprättat förslag. Avtalet syftar till ett ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4. 
Avtalet reglerar bl.a. utförande av anläggningar på allmän platsmark, samt 
ändringar i skrivelsen, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin 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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§ 79 Dnr KS 2021-00125 2.6.1.2 

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av lokal, 
Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared, för Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden från den 1 november 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig 
hyresnivå på 3 722 161 kronor. Beslutet fattas under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget.                           
 
Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
angett att Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna 
ta emot de som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver ökade lokalytor för att 
utöka antalet elevplatser och möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker 
genom anpassning av lokaler på Företagsgatan 7-9 i anslutning till verk-
samhetens nuvarande ytor. 
 
Hyresvärd är Företagsgatans Fastighets AB. Den totala kostnaden för 
inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 722 161 kr/år plus index. Den 
föreslagna avtalstiden är 15 år från och med 1 november 2021. Hyran kommer 
att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  
 
Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om förhyrning av lokal i Viared för 
Viskastrandsgymnasiet 
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§ 80 Dnr KS 2018-00911 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus 
Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.        

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-12-19 lämnat in rubricerad motion med förslag att berörda 
nämnder uppdras att ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll 
som trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Motionen har skickats på remiss 
till Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar tillstyrka motionen Bättre gatubelysning för 
ett tryggare Borås. Nämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 

Tekniska nämnden menar att Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd 
är man väl medveten om. Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs 
för att åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte är meningsfullt att ta fram.  

Tekniska nämnden anför att trygghetsskapande miljöer åstadkommes av att 
vidmakthålla belysningen utmed gator och i parker genom reinvestering. Det 
krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål för att ge trygga 
vistelsemiljöer. Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag genom 
Tekniska förvaltningens deltagande i trygghetsvandringar och stadens 
synpunktshanteringssystem och felanmälan. Generella åtgärdsplaner för 
människors upplevda otrygghet med enbart belysning som verktyg låter sig inte 
göras då otrygghet även definieras av andra faktorer.  

Tekniska nämnden har i ett senare skede behandlat ett Initiativärende gällande 
förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt. 
Nämnden beslutade 2020-11-24 att förvaltningen uppdras att ta fram en 
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handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det offentliga rummet i 
Borås med initiativärendet som del i utredningen. 

Kommunstyrelsen ser trygghetsarbetet som viktigt och högt prioriterat. Det 
finns en medvetenhetenhet om att minskning av mörka och otrygga områden 
bidrar till en upplevd trygghet 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Remissvar från Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden 

3. Alternativt förslag från (M) och (KD) Lokalförsörjningsnämnden 

4. Motionen  
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§ 81 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.         

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem.  

Beslutsunderlag 
Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 
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Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, Garvaregatan 15 
m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 

Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas. 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
förslag om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. 
för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en 
årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avslå ärendet om 
inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för 
Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig 
hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas, samt 
ändringar i text, se bilaga. 
 
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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§ 82 Dnr KS 2021-00069 1.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2020 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 
och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 
Mot bakgrund av utfallet av uppföljningen föreslås inga speciella åtgärder 
utöver det löpande arbetet med kvalitetssäkring.               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning intern kontroll 2020 för Kommunstyrelsen 
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§ 83 Dnr KS 2021-00063 2.4.3.1 

Kommunalteknisk utjämning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen svarar SÄRF att medlemsbidraget för 2022 föreslås att 
justeras upp med motsvarande 4 kronor extra per invånare        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” 
(prop 2019/20:176) ställs krav på att upprätthålla en kontinuerlig övergripande 
ledning av räddningstjänsten från 2022. I det kommunala utjämningssystemet 
erhåller Borås Stad från och med 2021 fyra kronor per invånare i ökat generellt 
statsbidrag från och med 2021, vilket motsvarar ca 456.000:-. 

I skrivelse upprättad per 2021-01-05 uppmärksammar SÄRF 
medlemskommunerna att medel är avsatta för räddningstjänstens övergripande 
systemledning och bör utgå till förbundet. 

Borås Stad har fastställt budget för 2021 och medlemsbidraget till SÄRF är 
88.512.000:-. Normalt brukar medlemsbidraget föreslås i februari året innan 
bidragsåret och räknas upp med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). 
Beslutsförslaget innebär att SÄRF kompenseras för det utökade ansvaret för 
kontinuerlig ledning från och med 2022 när lagen träder ikraft och att då ges en 
extra kompensation motsvarande 4 kronor per invånare eller totalt ca 456.000:-.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från SÄRF 2021-01-05, dnr 2020-000756 
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§ 84 Dnr KS 2020-00037 1.2.4.1 

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Nämndbudget 2021 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 

Fritids- och folkhälsonämndens kommunbidrag ökas med dels 0,3 miljoner 
kronor för särskild lönesatsning avseende badpersonal och dels 2,3 miljoner 
kronor för ökad hyra till Borås Arena. Medlen finns avsatta i den centrala 
bufferten vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen 
som helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett 
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande 
grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva 
kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. 
Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det 
föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar” med 
sig in i det nya året. 
 
I nämndbudgeten kan också nämndernas önskemål om att ev. få ianspråktaga 
ackumulerat resultat godkännas. Merparten av dessa önskemål sker dock 
numera i samband med behandlingen av årsredovisningen. 
 
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommun-
fullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella 
uppdrag som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en 
avstämning hur nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av 
Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man 
kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller 
om mer tid behövs.     
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§ 85 Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2021 

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

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021: 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  6,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   3,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   5,0 miljoner kronor 
 
Följande nämnder får del av Borås Stads tilldelning av medel inom den s.k. 
skolmiljarden under 2021 

Nämnd    Ökad intäkt 
Grundskolenämnden   6,8 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 miljoner kronor 
 
Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut. 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 

2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade 
kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till 
tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan 
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coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans. För 
Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat för åtgärder mot organiserad 
brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och förbättrad myndighetssamverkan. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden skall inom sitt kommunbidrag planera för 
en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer. 

I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta 
den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det 
förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. 
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin  

Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del 
11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den 
information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte 
någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder 
som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att 
medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall 
huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som 
uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form. 

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 
bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda 
möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den 
s.k. skolmiljarden. 

 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt ”Skolmiljarden” 

Grundskolenämnden - 6,8 mnkr 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

7,0 mnkr 4,5 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

6,0 mnkr - 

Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr - 

Kommunstyrelsen 5,0 mnkr - 

SUMMA 21,0 mnkr 11,3 mnkr 
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Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 

3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”  

 

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

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021: 

Nämnd    Ökat K-bidrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 mnkr 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 6,0 mnkr 
Sociala omsorgsnämnden 
 3,0 mnkr 
Kommunstyrelsen 5,0 mnkr 
Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k. 
skolmiljarden under 2021 

Nämnd Ökad intäkt 

Grundskolenämnden  6,8 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 mnkr 

 

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut. 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 

2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden 

 

Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021: 

Nämnd Ökat K-bidrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 mnkr 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 12,0 mnkr 
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Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr 
Kommunstyrelsen 5,0 mnkr 
Arbetslivsnämnden 3,0 mnkr 
Vård- och äldrenämnden 2,0 mnkr 
 
Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k. 
skolmiljarden under 2021 

Nämnd  Ökad intäkt 
Grundskolenämnden 6,8 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 mnkr 
 
Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut. 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 

2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”, se bilaga. 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Följande nämnder 
erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd Ökat K-bidrag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 mnkr 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 9,0 mnkr 
Sociala omsorgsnämnden 10,0 mnkr 
Kommunstyrelsen 8,0 mnkr 
Miljö- och konsumentnämnden 2,0 mnkr 
Tekniska nämnden 1,0 mnkr 
Förskolenämnden 3,0 mnkr 
 
Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k. 
skolmiljarden under 2021 

Nämnd Ökad intäkt 
Grundskolenämnden  6,8 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  4,5 mnkr 
 

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut: 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 
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2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”, se bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag, dels till sitt och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till  Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kerstin Hermanssons (C) förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till sitt och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller  
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD yrkande är motförslag i huvudomröstningen. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 
 
Mohamed Farah (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ylva Lengberg (S), 
Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark 
(V) och Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen. 
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Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller  
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom 
Andersson (MP), Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) samt nej av  
Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M). 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) avstår från att rösta. 
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§ 86 Dnr KS 2021-00161 1.1.2.1 

Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss 
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid 
gymnasiestudier 

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

Borås Stad tillstyrker remissen.       
 
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) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I detta utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (2017:353) om 
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för 
utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd 
på grund av försörjning. 
Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som har 
uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av 
juni 2023. 
Remissen inkom 9 februari till Borås Stads diarium och ska vara besvarad 
senast den 26 februari. Den korta handläggningstiden har inneburit begränsade 
möjligheter att få in remissvar från berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för 

uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.    
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar. Borås Stad tillstyrker remissen. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: Borås Stad avstyrker remissen, samt ändringar i skrivelsen, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad avstyrker remissen, samt ändringar i 
skrivelsen, se bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Anna Svalanders (L) förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag, 
dels till sitt och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Anna Svalanders (L) förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till sitt och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag i huvudomröstningen. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 
 
Mohamed Farah (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ylva Lengberg (S), 
Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark 
(V) och Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Anna 
Svalanders (L) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom 
Andersson (MP), Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) samt nej av  
Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M). 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) avstår från att rösta. 
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§ 87 Dnr KS 2014-00614 214 

Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-
Hestra 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. 
Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta 
säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 
för en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del 
kommer att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. Planen 
ska tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan.  
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.               
 
Beslutsunderlag 
1. Underrättelse om Granskning, 2020-11-30 
2. Planbeskrivning, 2020-11-30 
3. Plankarta, 2020-11-30 
4. Utlåtande 1, 2020-11-30   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen avstyrker planförslaget, samt 
ändringar i skrivelsen, se bilaga. 
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Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C)  
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 88 Dnr KS 2020-00905 3.1.1.2 

Yttrande över ansökan om planbesked för Elektra 5 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnads-
nämnden pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Bsv arkitekter och ingenjörer AB ansöker åt fastighetsägaren till Elektra 5, Åtta 
hus AB, om att ta fram en ny detaljplan för Elektra 5 och del av Innerstaden 
1:1. Syftet är att utöka restaurangverksamheten i källarplanet ut mot vattnet 
genom att bygga en ny inglasad uteservering. Befintlig uteservering har byggts 
utan lov och det är inte möjligt att bevilja lov i efterhand eftersom ute-
serveringen inte är planenlig. Fastighetsägaren har ritat ett förslag på om-
byggnation av uteserveringen som kräver att en ny detaljplan tas fram.  
 
Vid ett eventuellt planarbete är det viktigt att säkerställa en tillräcklig bredd på 
gångvägen vid Viskan för att den inte ska upplevas som privat. Gångvägen bör 
även säkras som allmän plats. Vidare bör detaljplanen ta ett helhetsgrepp om 
fastigheten för att kunna stärka stråket längs Viskan och längs Västerbrogatan.                
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om Planbesked, 2020-12-03 
2. A-01.1-010, 2020-12-03 
3. A-40.1-010, 2020-12-03   
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§ 89 Dnr KS 2020-00915 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över Regional 
handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stads Kommunstyrelse tillstyrker den regionala handlingsplanen för 
Friluftsliv i Västra Götalands län 

Sammanfattning av ärendet 
Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län från 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län från Tekniska nämndens presidium 

Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län från Fritids och folkhälsonämndens presidium 

Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län från Miljöförvaltningens presidium 

Beslutsunderlag 
1. Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län från 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

2. Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra 
Götalands län från Tekniska nämndens presidium 

3. Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra 
Götalands län från Fritids och folkhälsonämndens presidium 

4. Yttrande över remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra 
Götalands län från Miljöförvaltningens presidium     
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§ 90 Dnr KS 2020-00854 3.1.1.2 

Svar på e-petition: Stopp av förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömarken 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Avskriva e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i Sjömarken.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I en e-petition föreslås att Borås Stad bör stoppa all eventuell byggnation 
(förskola) vid Badstrandsvägen och dess parkering på Räveskalla 1:36 i 
Sjömarken för all framtid. 

Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom e-petitionens förslag, och avskriver 
härmed e-petitionen.                 
 
Beslutsunderlag 
1. E-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i 
Sjömarken 
2. Detaljplan för Sjömarken, Del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Avskriva e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i Sjömarken. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar:  Avskriva e-petition: Stopp av förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömarken, samt ändringar i skrivelsen, se 
bilaga. 
 
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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