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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Instans

Kommunstyrelsen

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 23 november 2020 kl 14:00-17:50
Ledamöter
Ulf Olsson (S), ordförande
Annette Carlson (M), förste vice ordförande, via Teams
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S), 14:00-16:56, via Teams
Anna Svalander (L), 14:00-17:11, via Teams
Tom Andersson (MP), via Teams
Niklas Arvidsson (KD), via Teams
Andreas Exner (SD), via Teams
Martin Nilsson (M), via Teams
Kristian Silbvers (SD), via Teams
Ida Legnemark (V), via Teams
Mohamed Farah (S), via Teams
Maria Hyllstam (MP), via Teams
Mattias Danielsson (C), via Teams
Johan Wikander (L), via Teams

tjg för Ylva Lengberg (S), 16:56-17:50, § 443-476
tjg för Per Carlsson (S)
tjg för Malin Carlsson (S)
tjg för Anna Svalander (L) 17:11-17:30, § 443-476

Ersättare
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams, 14:00-16:28
Lars-Gunnar Comén (M), via Teams
Björn Qvarnström (SD), via Teams
Crister Spets (SD), via Teams
Stefan Lindborg (V), 14:00-17:11, via Teams
Hans Gustavsson (KD), via Teams
Tjänstepersoner
Svante Stomberg, stadsdirektör
Peder Englund, avdelningschef CKS 14:00-14:15
Magnus Widén, ekonomichef
Vanja Myren, verksamhetshef Individ- och familjeomsorg, via Teams Per Florén,
näringslivsutvecklare, via Teams
Peter Krahl Rydberg, energi- och klimatstrateg, via Teams
Carl Morberg, kommunsekreterare
Justeringens plats och tid
Stadshuset, Borås
Tillkännagivande av protokoll
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 2 december 2020
Paragrafer §§ 443-476
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2(50)

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

Underskrifter
Sekreterare

..........................................................................
Carl Morberg

Ordförande ..........................................................................
Ulf Olsson (S)
Justerare

..........................................................................
Kerstin Hermansson (C)

Inledning
Sammanträdet inleds med fyra redovisningar enligt nedan:
Peder Englund, stabschef informerar angående covid-19 och ger en lägesbild från kommunens
förvaltningar från föregående vecka.
Vanja Myren om ”Bostad först”
Per Florén om ”Borås runt på 109 dagar”
Peter Krahl Rydberg redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och Klimatforum.
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Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 443
§ 444

Val av justerare ..................................................................................5
Föredragning och ajournering ............................................................6

§ 445 Dnr KS 2020-00785 1.1.2.25

Anmälningsärenden ...........................................................................7

§ 446 Dnr KS 2020-00803 1.1.2.25

Delegationsbeslut ..............................................................................8

§ 447 Dnr KS 2020-00736 1.3.1.4

Fullmakt för stadsjurister ....................................................................9

§ 448 Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten ....... 11

§ 449 Dnr KS 2020-00733 1.2.3.2

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån
m.m..................................................................................................13

§ 450 Dnr KS 2020-00740 1.1.2.0

Bemyndigande att underteckna handlingar ...................................... 14

§ 451 Dnr KS 2020-00735 1.3.1.4

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd.... 15

§ 452 Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB ... 16

§ 453 Dnr KS 2020-00739 1.2.3.0

Attest- och utanordningsrätt 2021 .................................................... 17

§ 454 Dnr KS 2020-00737 1.2.3.2

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden . 18

§ 455 Dnr KS 2020-00790 1.1.1.25

Tillämpning av regler för ersättning vid studier till förtroendevalda. .. 19

§ 456 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner ...........................................................................................20

§ 457 Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3

Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk beredningsgrupp,
Fairtrade City, Medel för lokal utveckling och Klimatråd ................... 21

§ 458 Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder .................. 22

§ 459 Dnr KS 2020-00858 2.8.2.5

Hemställan om finansiering för Kamerabevakning på allmän plats i
Borås ...............................................................................................24

§ 460 Dnr KS 2020-00691 3.1.2.2

Markanvisning till KKP Utveckling AB och JL Projektledning AB för
byggande av flerbostadshus på fastigheten Klämmestorp 1:33 i
Rångedala .......................................................................................25

§ 461 Dnr KS 2020-00802 3.1.2.0
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Kommunstyrelsen

Genomförandeavtal avseende fastighetsrättsliga åtgärder på
Norrby ..............................................................................................26
§ 462 Dnr KS 2020-00479 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2021.................................................................... 28

§ 463 Dnr KS 2020-00694 1.1.2.1

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till Boverkets
föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler .......................................... 30

§ 464 Dnr KS 2020-00361 1.2.4.1

Fråga om Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 och
2020.................................................................................................31

§ 465 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling
av förpackningar och tidningar ......................................................... 33

§ 466 Dnr KS 2015-00777 107

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen ........................................ 35

§ 467 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Stöd till Borås näringsliv 2021 .......................................................... 37

§ 468 Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik ,
även på helger. (Budgetuppdrag 2019) ............................................ 38

§ 469 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad ...................................................... 39

§ 470 Dnr KS 2018-00510 1.1.1.1

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Ida
Legnemark (V): Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel ................ 41

§ 471 Dnr KS 2020-00503 3.2.1.0

Klimatlöften Klimat 2030 .................................................................. 42

§ 472 Dnr KS 2020-00764 3.2.1.0

Rapport Klimatläge 2020.................................................................. 44

§ 473 Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1

Revidering energi- och klimatstrategi ............................................... 46

§ 474 Dnr KS 2018-00375 3.1.1.2

Samrådsyttrande om detaljplan för kvarteret Svärdsfästet 4,
Guldbrandsgatan 1. ......................................................................... 48

§ 475 Dnr KS 2018-00208 3.1.1.1

Yttrande över samrådsförslag för detaljplan Byttorp, Byttorpsvall 23
och 24 ..............................................................................................49

§ 476 Dnr KS 2020-00707 1.2.2.1

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp .......................... 50
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§ 443

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Hermansson (C).
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§ 444

Föredragning och ajournering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:11-15:15, 16:07-16:15 och
17:10-17:30.
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§ 445

Dnr KS 2020-00785 1.1.2.25

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
1.
Rutin för kamerabevakning i Borås Stads verksamheter
Dnr 2020-00784
2.

Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen
Dnr 2020-00788

3.

Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 12 oktober 2020
Dnr 2020-00031

4.

Sociala omsorgsnämndens beslut om fortsatt tillfällig hantering av
ersättning till utförare inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning
till brukare.
Dnr 2020-00507

5.

Samråd trafikplatsnamn i Borås
Dnr 2020-00765

6.

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 12 oktober 2020
Dnr 2020-00031

7.

Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 21
september 2020
Dnr 2020-00031

8.

Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 19 oktober 2020
Dnr 2020-00031

9.

Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den16 oktober 2020
Dnr 2020-00031
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§ 446

Dnr KS 2020-00803 1.1.2.25

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
1.
Försäljning av ca 2580 kvm av Viared 5:1, utmed Ryssnäsgatan.
Dnr 2020-00665
2.

Justerandes signatur

Yttrande över hemvärnsmän 6-7, 9-14/2020
Dnr 2020-00007
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Kommunstyrelsen

§ 447

Dnr KS 2020-00736 1.3.1.4

Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander
och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist Rasmus Lundqvist eller den
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta
förlikningsförslag.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2021 års utgång.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander
och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist Rasmus Lundqvist eller den
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta
förlikningsförslag.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2021 års utgång.
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Kommunstyrelsen

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise
Mattus Streiby, Åke Marmander och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist
Rasmus Lundqvist eller den någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid
alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra,
fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller
förkasta förlikningsförslag.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2021 års utgång.
En skriftlig redovisning kring aktuella juridiska tvister ska ske kvartalsvis till
Kommunstyrelsen, se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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Kommunstyrelsen

§ 448

Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och
föreningsmöten
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden
intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka
kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens
ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den
av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Malin Carlsson (S)
Anna Svalander (L)
Tom Andersson (MP)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Per Carlsson (S)
Therése Björklund (S)
Lars-Gunnar Comén (M)
Kristian Silbvers (SD)
Ida Legnemark (V)
Mohamed Farah (S)
Ylva Lengberg (S)
Mats Tolfsson (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Martin Nilsson (M)
Hasse Ikävalko (M)
Björn Qvarnström (SD)
Crister Spets (SD)
Johan Wikander (L)
Mattias Danielsson (C)
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Stefan Lindborg (V)
Hans Gustavsson (KD)
Maria Hyllstam (MP)
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Kommunstyrelsen

§ 449

Dnr KS 2020-00733 1.2.3.2

Undertecknande av handlingar för delegation för
upptagande av lån m.m
Kommunstyrelsens beslut
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans,
budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening
underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd
av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019, §
126, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2021 års
utgång.
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§ 450

Dnr KS 2020-00740 1.1.2.0

Bemyndigande att underteckna handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra
liknande handlingar på styrelsens vägnar skall - efter kontrasignation av
vederbörande tjänsteman - undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
honom i nämnd ordning av förste vice ordföranden eller andre vice
ordföranden.
Vid förfall för ordföranden, kommunalrådet Ulf Olsson (S), förste vice
ordföranden, kommunalrådet Annette Carlson (M) eller andre vice
ordföranden, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C), skall förenämnda
handlingar undertecknas i nämnd ordning av kommunalråden Ylva Lengberg
(S), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD) eller
Andreas Exner (SD).
Sammanfattning av ärendet
I det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad § 25 undertecknande av handlingar anges det att;
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska
undertecknas på Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som
Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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§ 451

Dnr KS 2020-00735 1.3.1.4

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och
arrendenämnd
Kommunstyrelsens beslut
Ge fullmakt åt förvaltningschef Anders Waldau, Lokalförsörjningsförvaltningen
eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra,
fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden för
tiden intill 2021 års utgång.
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§ 452

Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

16(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
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§ 453

Dnr KS 2020-00739 1.2.3.0

Attest- och utanordningsrätt 2021
Kommunstyrelsens beslut
Lämna nedanstående attesträtt för 2021:
För Stadsledningskansliet: Stadsdirektören utses till beslutsattestant för
förvaltningens ansvarsområde. Till Stadsdirektören delegeras rätten att utse
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig
utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde.
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Kommunstyrelsen

§ 454

Dnr KS 2020-00737 1.2.3.2

Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills
vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2021 års utgång ska
kvitteras av:
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
finanschef Susanne Glans
redovisningschef Keijo Tossavainen
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Christina Sundberg
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
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2020-11-23

Kommunstyrelsen

§ 455

Dnr KS 2020-00790 1.1.1.25

Tillämpning av regler för ersättning vid studier till
förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Partierna representerade i Kommunfullmäktige kan söka utbildningsbidrag
2020 även när de söker om utbildningsbidrag för 2021.
Budgetmedel som inte utnyttjas överflyttas i budget för Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
I ”Regler för ersättning vid studier till förtroendevalda hos Borås kommun”
antagna av Kommunfullmäktige 1981-05-21 framgår regler för utbetalning av
utbildningsbidrag till partierna representerade i Kommunfullmäktige.
Med anledning av Covid-19 har möjligheterna till utbildning av kommunens
förtroendevalda begränsats. Det medföljer att partier representerade i
Kommunfullmäktige som ej utnyttjat hela sitt utbildningsbidrag 2020 även kan
ansöka om detta för utbildningsbidrag 2021.
Det vill säga att de pengar som är avsatta för 2020 flyttas över till 2021 och
partierna kan söka utbildningsbidrag 2020/2021.
Med hänvisning till reglerna under §2 ” I den händelse ett parti inte förbrukar
hela sin andel av anslaget, får resterande del inte användas för annat ändamål
eller av annat parti.” vilket innebär att budget för 2020 kan överflyttas till 2021
om de medlen används för rätt ändamål. Under §6 regleras att Kommunstyrelsen ansvarar för ”Närmare bestämmelser om tillämpningen av dessa
regler”.
Beslutsunderlag
1. Regler för ersättning vid studier till förtroendevalda hos Borås kommun
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Kommunstyrelsen

§ 456

Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
avgivna motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och
interpellationer t.o.m. maj månad. För information redovisas också därefter
inkomna ej besvarade motioner.
Beslutsunderlag
1. Redovisning från Kommunstyrelsen
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2020-11-23

Kommunstyrelsen

§ 457

Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3

Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp, Fairtrade City, Medel för lokal
utveckling och Klimatråd
Kommunstyrelsens beslut
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Tillitsresan Politisk beredningsgrupp.
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp till
och med den 31 december 2022.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Håkan Eriksson (C), Jon Hjärne (L), Göran
Larsson (MP), Martin Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Björn Qvarnström
(SD) och Gun-Britt Johansson (V) väljs till ersättare i Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp till och med den 31 december 2022.
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fairtrade City.
Lena Sänd (S) väljs till ledamot i Fairtrade City till och med den 31 december
2022.
Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Medel för lokal
utveckling.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ledamot i Medel för lokal
utveckling till och med 31 december 2022.
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd
Anders Alftberg (SD) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31
december 2022.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk beredningsgrupp, Fairtrade
City, Medel för lokal utveckling och Klimatråd
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§ 458

Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads
nämnder
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden.
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden som berör
myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås
Stads nämnder.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta reviderade
riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder, samt följande tillägg i
texten: Tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden alltid utarbetas, för att
öka transparensen och stärka förutsättningarna för att objektiva fakta
presenteras, se bilaga.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 459

Dnr KS 2020-00858 2.8.2.5

Hemställan om finansiering för kamerabevakning på
allmän plats i Borås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar finansiera utökad kamerabevakning i centrala Borås
och på Särlaskolan med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker
inom Kommunstyrelsens tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter.
Protokollsanteckning
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Centrum för Kunskap och säkerhet, CKS har den 5 november 2020 lämnat in
en hemställan om finansiering av kamerabevakning enligt Kommunstyrelsens
beslut den 11 november 2019 § 481 om samverkan med Polisen om kamerabevakning.
En första bedömning är att det finns behov av cirka 20 kameror vid otrygga
platser i Borås centrala delar och Knalleland.
Kostnaden uppskattas till cirka 1 miljon kronor inklusive drift och
licenskostnader. De yttre förutsättningarna kan påverka kostnaden för
kamerabevakningen.
Det hemställs även finansiering, 300.000:-, för utökad kamerabevakning i
Särlaskolan för att säkra de otrygga miljöerna på skolan.
Kommunstyrelsen har enligt fullmäktiges budgetbeslut rätt att besluta om
tilläggsanslag upp till ett sammanlagt belopp om 5 miljoner kronor för
oförutsedda utgifter och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Kamerabevakning på allmän plats i Borås, hemställan om finansiering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

24(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

§ 460

Dnr KS 2020-00691 3.1.2.2

Markanvisning till KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB för byggande av flerbostadshus på
fastigheten Klämmestorp 1:33 i Rångedala
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kjellgren Kaminsky Architecture AB och JL Projektledning AB sökte i
september 2020 markanvisning för Klämmestorp 1:33 för byggande av
bostäder i flerbostadshus i den omfattning, ca 30 bostäder, som gällande
detaljplan medger. Fastigheten är belägen på Fyrklövergatan i Rångedala och är
på 6 526 m2.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att ovan nämnda bolag fram till 202112-31 har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmarken samt övriga villkor avseende exploatering av området.
Beslutsunderlag
1. Markanvisningsavtal
2. Översiktskarta
3. Markanvisningsansökan
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§ 461

Dnr KS 2020-00802 3.1.2.0

Genomförandeavtal avseende fastighetsrättsliga
åtgärder på Norrby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen tecknar genomförandeavtal med AB Bostäder enligt upprättat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, fick laga kraft i
juni 2020. Genom detaljplanen har bland annat en byggrätt för förskola och
bostäder tillskapats. Detaljplanens huvudsakliga syfte är, utöver tillskapandet av
nya byggrätter, att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken.
För att genomföra detaljplanens intentioner behöver ett antal fastighetsrättsliga
åtgärder vidtas. Kommunen och AB Bostäder äger de fastigheter som omfattas
av detaljplanen. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen
och AB Bostäder. Ett genomförandeavtal har upprättats med AB Bostäder för
att följa upp avsiktsförklaringen och reglera de fastighetsrättsliga åtgärder som
förutsätts för detaljplanens genomförande.
Genomförandeavtalet omfattar byte av mark, finansiering av ledningsflytt,
ansvar för och finansiering av marksanering samt markupplåtelser parterna
emellan.
Kommunen överlåter ca 3890 kvm mark till AB Bostäder som utgör
kvartersmark. AB Bostäder överlåter i sin tur ca 1420 kvm mark till kommunen
som utgör allmän plats. AB Bostäder bekostar flytt av Vatten- och
avloppsledningar som erfordras för att bygga förskolan och bostäderna. AB
Bostäder ansvarar för och finansierar sanering av markföroreningar inom
förskole- och bostadstomten.
AB Bostäder upplåter med nyttjanderätt mark för tillfart till Norrbyhuset, för
att transporter till och från Norrbyhuset inte längre ska behöva ske genom
parken.
AB Bostäder använder i dag kommunens mark mellan Dalbogatan och
järnvägen för parkering. Markupplåtelsen är reglerad genom ett polistillstånd.
Denna markupplåtelse kommer att upphöra och ersättas med ett arrendeavtal
som motsvarar ungefär hälften av nuvarande parkeringsyta. Avsikten är att den
resterande delen av parkeringsytan ska komma att utgöra en allmän parkeringsplats.
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Beslutsunderlag
1. Genomförandeavtal Norrby
2. Plankarta, Bilaga 1 till genomförandeavtal
3. Karta markbyten, Bilaga 2 till genomförandeavtal
4. Överenskommelse om fastighetsreglering, Bilaga 3 till genomförandeavtal
5. Arrendeavtal parkering, Bilaga 4 till genomförandeavtal
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§ 462

Dnr KS 2020-00479 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan
2021, med undantag för Miljö- och konsumentnämndens handlingar.
Kommunstyrelsen saknar Sociala omsorgsnämndens riskanalys.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna:
att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys.
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
att Miljö- och konsumentnämnden inkommer med ny riskanalys och intern
kontrollplan för 2021.
att Sociala omsorgsnämnden inkommer med riskanalys för 2021.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
planer 2021 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
minimera risker, säkra system och rutiner.
trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
säkra en rättvisande redovisning.
skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
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Utvärdering av riskanalys och plan 2021
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen.
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 2021. Dock
redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.
Miljö- och konsumentnämndens redovisade riskanalys och plan 2021 följer ej
Kommunfullmäktiges regler kring intern kontroll gällande att rapportering ska
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar. Plan 2021 saknar kontrollmoment och kontrollmetoder. Kommunstyrelsen kan därför inte godkänna
Miljö- och konsumentnämndens inlämnade riskanalys och plan 2021 och
uppmanar Miljö- och konsumentnämnden att redovisa ny riskanalys och plan
för 2021.
Vid en genomgång av nämndernas riskanalyser görs bedömningen att
nämnderna överlag har gjort ett bra arbete med att identifiera och bedöma
risker. Samtliga nämnder har även beaktat bisyssla i samband med framtagandet
av den interna kontrollplanen. Det finns en variation bland nämnderna kring
vilka risknivåer som redovisas i planen. Risker som har en låg riskbild, det vill
säga låg sannolikhet att de inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa,
bör inte tas med i internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker
med stor sannolikhet och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre.
Dessa risker ska åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska
konsekvensen av händelsen.
De förtroendevaldas deltagande i arbetet med riskanalys för 2021 har varierat
beroende på hur nämnderna har kunnat lösa detta på ett coronasäkert sätt.
Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi som ett
komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar Kommunstyrelsen
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-24.
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§ 463

Dnr KS 2020-00694 1.1.2.1

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Kommunstyrelsens beslut
Borås Stad tillstyrker Boverkets förslag om ändring i Boverkets föreskrifter
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad tillstyrker förslaget om ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Synpunkter har inhämtats från berörda
verksamheter inom staden:
Lokalförsörjningsförvaltningen.
Lokalförsörjningsförvaltningen anser att förslaget förenklar för föreningar som
söker någotdera eller båda bidragen. Inga andra synpunkter i sak att tillföra.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen är positiv till de ändringar som föreslås i Boverkets
föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler och delar bedömningen
att ändringarna medför regelförenklingar för bidragssökande, men även främjar
en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning.
Fritids- och folkhälsonämnden
Tillstyrker förslaget och ansluter sig till Kulturförvaltningens synpunkter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

§ 464

Dnr KS 2020-00361 1.2.4.1

Fråga om Försäkringskassans övervältringskostnader
2019 och 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6:
Kommunstyrelsen anser härmed frågan besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Sociala omsorgsnämnden beslutade på sitt möte den 23 mars att översända en
fråga kring hur Försäkringskassans övervältringskostnader ska hanteras.
Under de senaste åren har förändrade regler kring personlig assistans gjort att
insatser och kostnader som tidigare låg hos Försäkringskassan flyttats över till
Kommunens ansvar. I årsredovisningen för 2019 begärde Sociala omsorgsnämnden att dessa s.k. övervältringskostnader skulle avskrivas, något man även
gjort tidigare år, vilket även fullmäktige godkände. Dessa kostnader uppgick till
10 950 tkr under 2019.
I budget 2020 fick Sociala omsorgsnämnden ett allmänt tillskott på 11 500 tkr
och sedan i samband med extra medel till välfärden, som fullmäktige beslutade
om den andra mars, fick nämnden ytterligare 11 000 tkr. Dessa extra välfärdsmedel skall enligt fullmäktiges beslut ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. Planerade effektiviseringar som pågår
ute på nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ekonomiskt utrymme
framåt.
Den här frågan har varit uppe till diskussion tidigare och redan i budget 2018
fick Sociala Omsorgsnämnden ett extra tillskott för dessa kostnader. I budget
2019 och 2020 finns en skrivning om att Sociala omsorgsnämnden ska föra en
dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur den här frågan om
övervältringen ska hanteras.
Sociala omsorgsnämnden förväntas hålla sig inom sin tilldelade budgetram och
det kommer att ske en sedvanlig prövning i bokslutet 2020 om vilket resultat
nämnden kommer att bära med sig in i 2021.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Frågan anses härmed besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Frågan anses härmed besvarad.
Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag på en modell med volymkompensation för Sociala omsorgsnämnden, som omfattar de kostnader som är
förenade med den ändrade rättstillämpningen, se bilaga.
Ida Legnemark (V) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson
(M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Maria Hyllstam (MP), Johan Wikander (L),
Mattias Danielsson (C), Mohamed Farah (S), Tom Andersson (MP), Kerstin
Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson (KD),
Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M), Ida
Legnemark (V) och Annette Carlson (M).
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§ 465

Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2, föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner
kronor.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna i enlighet
med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget inte har möjlighet att
teckna avtal med godkänd TIS behöver Kommunfullmäktige fatta ett nytt
beslut avseende projektet med en utökad investeringskostnad på 149,4 miljoner
kronor.
Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar
insamling av förpackningar och tidningar. Projektet är angeläget dels för att den
nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov
och dels att avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med bättre service till sina kunder.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29
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3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29
4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi och Miljö AB godkänns att
i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insamlingssystem för
hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en
investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi och
Miljö AB hemställan om ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor avslås. Tidigare beslut, med tillägg att ett avtal
tecknas med en så kallad TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem), kvarstår, se
bilaga.
Propositionsordning
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. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
Tom Anderssons (MP) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers
(SD yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Maria Hyllstam (MP), Johan Wikander (L),
Mattias Danielsson (C), Mohamed Farah (S), Niklas Arvidsson (KD), Martin
Nilsson (M), 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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§ 466

Dnr KS 2015-00777 107

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 000 kronor.
Hela beloppet betalas ut under 2020.
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 000 000 kronor avvecklas.
Sammanfattning av ärendet
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 mnkr
från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta fastigheten till
Stiftelsen genom att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 mnkr.
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal gäller under perioden 20162020. Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i
stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av
Åhagas verksamhet. Verksamhetsbidraget uppgår till 500 tkr årligen att
jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000
tkr per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom delvis subventionerad
lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till
boråsarna och besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden
väl har uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varumärket Åhaga bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och
därmed stärkt Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska
effekter. Verksamhetsbidraget från Borås Stad är enligt stiftelsen av stor
betydelse för Åhagas utveckling och stabilitet och ger en säkerhet och trygghet
inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott från
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verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk
utveckling.
Under större delen av 2020 har verksamheten på Åhaga i princip legat nere med
anledning av de restriktioner som Covid19 föranlett. Ekonomiskt har detta
inneburit ett omfattande avbräck med ett stort negativt prognosresultat för året
som följd. Verksamheten lever under fortsatt stor osäkerhet över hur länge
rådande besöksrestriktioner kommer att gälla. Det påverkar i mycket hög grad
vilka evenemang som kan genomföras.
I syfte att underlätta för Åhagastiftelsen att ev. anskaffa kapital till mer
förmånliga villkor från externa långivare önskar stiftelsen att det pantbrev som
är uttaget i fastigheten Borås Trandö 2 till förmån för Borås Stad lyfts av.
Pantbrevet uppgår till 15 mnkr och motsvarar det ränte- och amorteringsfria
lånet som staden har beviljat Åhagastiftelsen. Genom att lyfta av pantbrevet blir
inte fastigheten belastad med någon inteckning vilket då innebär ett friare
låneutrymme gentemot stadens banker. Kommunstyrelsen bedömer åtgärden
som relevant i det uppkomna läget och innebär ingen kostnadsökning för
kommunen. Säkerheten för det ränte- och amorteringsfria lånet kan ändå säkras
genom hembudsklausulen i själva avtalet.
Borås Stad har under Covid19 bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheter
inom restaurang- och besöksnäringen genom tillfälliga hyresförändringar,
gymnasieluncher, borttagande av tillsynsavgifter m.m. Åhaga har hittills inte
omfattats av dessa riktade åtgärder eftersom det inte varit någon aktivitet där. I
syfte att underlätta även för Åhaga föreslår Kommunstyrelsen att en tillfällig
utökning av driftbidraget görs med 1 000 tkr. Detta ger verksamheten en något
bättre ekonomiskt situation och uthållighet tills dess att ett mer normalt läge
infinner sig. Det extra bidraget föreslås att utbetalas under 2020.
Kommunstyrelsen föreslår, utöver ovanstående, att parterna tecknar ett nytt
avtal omfattande fem år med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste
5-års perioden. Kommunstyrelsen vill också inom avtalets ram föra fördjupade
diskussioner med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan
bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och
boendeort.
Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. Förslag till nytt avtal
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§ 467

Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Stöd till Borås näringsliv 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i
Borås Stad för år 2021.
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås
Stad för uteservering och torghandel för år 2021.
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för
oklarheter.
Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 202101-01 till 2021-03-31.
Sammanfattning av ärendet
Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020.
Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar
hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.
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§ 468

Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så
kallad närtrafik, även på helger (Budgetuppdrag 2019)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick 2019 ett budgetuppdrag att införa anropsstyrd
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. En kalkyl om tillköp för
helgtrafik godkändes av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268 ett avtal med
Västtrafik har undertecknats.
Trafiken innebär resor lördagar och söndagar med resor inom 4 tidsintervall
och startar december 2020
Detta innebär att budgetuppdraget att införa anropsstyrd kollektivtrafik även på
helger är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15 § 268 Utreda införandet av
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag
2019), 2020-06-15
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§ 469

Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Rapporten används som underlag för kommande miljömål.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla
nämnder är miljöcertifierade.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Rapporten används som underlag för
kommande miljömål.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapporten läggs till handlingarna med följande ändringar/tillägg:
Mål 1b grönmarkeras, eftersom Grön flagg endast är ett exempel på hur
man på enhetsnivå kan arbeta med frågan.
Cykel och/eller elcykel bör enbart användas som transportmedel inom
hemtjänsten så länge som detta transportval inte försvårar för
verksamheten att nå övriga sina övriga mål.
Rapporten används, med ovan givna tillägg, som underlag för kommande
miljömål, ser bilaga.
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och
Niklas Arvidssons (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 470

Dnr KS 2018-00510 1.1.1.1

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne
Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa
till en fossilfri stadsdel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
Sammanfattning av ärendet
Tommy Josefsson, Anne Rapinoja och Ida Legnemark (Vänsterpartiet) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-21 lämnat in förslaget att planera
Gässlösa till en ny fossilfri stadsdel. Gässlösa var tävlingsområde i
arkitekttävlingen Europan 15, the productive city.
Tävlingen är nu avgjord och Borås Stad står inför att förhandla med det
vinnande förslagets arkitekter om eventuellt fortsatt gemensamt arbete.
De intentioner som motionen avser tas väl omhand i tävlingsprogrammet och i
det fortsatta arbetet med att utveckla den nya stadsdelen. Motionen anses
därmed besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tommy Josefsson, Anne Rapinoja och Ida Legnemark
(Vänsterpartiet): Motion: Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel, 2018-06-21
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§ 471

Dnr KS 2020-00503 3.2.1.0

Klimatlöften Klimat 2030
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Klimat2030s klimatlöften 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 och 15 i enlighet med förslaget.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad har undertecknat Klimat2030 och ges nu möjlighet att anta
klimatlöften tillsammans med regionens övriga kommuner. Löftena innebär att
genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan under 2021. Klimat2030
kommer ge stöd och erbjuda samordning i arbetet. Av de 20 löften som finns
att välja mellan uppfyller Borås Stad 11 stycken. Förslaget är att Borås Stad
antar de 9 löften som inte uppfylls idag och lovar att fortsätter med de redan
uppfyllda löften.
Beslutsunderlag
1. Ifyllt svarsformulär, 2020-10-14
2. Överblick bedömning klimatlöften, 2020-10-14
3. Klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
4. Inbjudan klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
5. Beskrivning klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen beslutar att anta Klimat2030s klimatlöften 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 och 15 i enlighet med förslaget.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Anta Klimat2030s klimatlöften 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 och 15 i enlighet med förslaget, se bilaga.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Tom Anderssons (MP) förslag.
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Propositionsordning
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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§ 472

Dnr KS 2020-00764 3.2.1.0

Rapport Klimatläge 2020
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
2019 antog kommunfullmäktige en koldioxidbudget för Borås Stad. I enlighet
med koldioxidbudgeten bildades klimatkommittén och klimatrådet under 2020.
Kommittén består av tjänstepersoner som driver, samordnar och analyserar
klimatarbetet. Klimatrådet är en politisk beredning under Kommunstyrelsen.
Också i enlighet med koldioxidbudget ska kommittén årligen rapportera om
klimatläget till klimatrådet. Rapporten i bilagan är första rapporteringen som
med hänsyn till uppstartsfasen är mer avskalat än rapporterna framöver kan
förväntas vara. Klimatrådet har diskuterat rapporten på sitt sammanträde den 7
oktober och skickar vidare rapporten för diskussion i kommunstyrelsen.
Rapporten är främst ett kunskapsunderlag för politiken med en bedömning av
läget per arbetsområde och en beskrivning av vad som kan krävas framöver.
I rapporten för 2020 konstaterar klimatkommittén att goda insatser har skett
under året, delvis initierat av kommittén själv. Det finns behov och möjligheter
att intensivera arbetet med både utsläppsminskning och klimatanpassning. Även
utan en exakt uppföljningsstatistik kan vi inte utgå ifrån att Borås Stad eller
Borås klarar minskningstakten enligt koldioxidbudgeten. Pandemins effekter på
t.ex. resandet kan innebära större utsläppsminskningar men dessa kommer
sannolikt inte vara bestående i längden. Kommittén lämnar därför förslag på,
främst politiska åtgärder för att öka takten i klimatarbetet.
Beslutsunderlag
1. Rapport klimatläget, 2020-10-14
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Stadsledningskansliet fortsätter arbeta utifrån de förslag som läggs
fram i rapporten. Rapporten läggs till handlingarna.
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Rapporten läggs till handlingarna.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Tom
Anderssons (MP) yrkande.
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§ 473

Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1

Revidering energi- och klimatstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och konsumentnämndens förslag.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energioch klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar.
Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för
beslut i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta den reviderade Energi- och
klimatstrategin enligt Miljö- och konsumentnämndens förslag.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta
den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och konsumentnämndens förslag, med föreslagna ändringar, se bilaga.
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta den reviderade
Energi- och klimatstrategin, se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP)
förslag, dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och
dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 474

Dnr KS 2018-00375 3.1.1.2

Samrådsyttrande om detaljplan för kvarteret Svärdsfästet 4, Guldbrandsgatan 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya
lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. I översiktsplanen ligger
planområdet inom det utpekade urbana stråket Bergsbo/Bergsäter - Trandared.
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas genom
kompletterande bebyggelse.
Planförslaget innehåller bostadsbebyggelse bestående av tre sammansatta
huskroppar i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar. Bostadshuset är
lägst mot Svenljungaparken och trappas upp mot befintlig bebyggelse i öster,
vilket går i linje med de befintliga husens struktur som finns i omgivningen.
Bostadshusets lägre våningar mot grönområdet utgör en naturlig entré mot
Svenljungaparken. Fastigheten består av omfattande nivåskillnader vilket
förutsätter att byggnaden terränganpassas och byggs i suterräng. De nedresamt källarplan kommer bestå av parkeringsgarage och förrådsutrymmen. Den
omkringliggande bebyggelsen runt planområdet består av flerbostadshus i
varierande våningsantal som följer områdets topografi.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd Svärdsfästet 4, Tran, 2020-10-13
2. Planbeskrivning, 2020-10-13
3. Plankarta, 2020-10-13
4. E-post, inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4,
Guldbrandsgatan 1, Borås Stad 2020-10-13
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§ 475

Dnr KS 2018-00208 3.1.1.1

Yttrande över samrådsförslag för detaljplan Byttorp,
Byttorpsvall 23 och 24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådsförslag för detaljplan
Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på
Byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas
till kulturhistorisk miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen
anpassas vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska också
upphävas för att kunna stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.
Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget längs Roseniigatan, mitt
på Byttorp. Planen innefattar två fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås
Stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2018-299, 2020-10-20
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§ 476

Dnr KS 2020-00707 1.2.2.1

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Följande styrdokument förlängs till och med 2021:
Policy för koncerninköp
Regler för koncerninköp
Sammanfattning av ärendet
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också de aktuella styrdokumenten som
skulle revideras under 2020.
De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de behöver förlängas ett år
till för att beredas ordentligt och hinna remitteras till berörda instanser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

50(50)

