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§ 91   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Hermansson (C).     
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§ 92   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 15:03-15:10 och 15:34-16:00.      
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§ 93 Dnr KS 2021-00145 1.1.2.25 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Kulturnämndens beslut om ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 

2021 
Dnr 2021-00130 

 
2. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 18 januari 2021 

Dnr 2021-00031 
 
3. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 25 januari 2021 

Dnr 2021-00031 
 
4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 28 januari 

2021 
Dnr 2021-00031 

 
5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 26 januari 2021 

Dnr 2021-00031 
 
6. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 2 

februari 2021 
Dnr 2021-00155 

 
7. Direktionsprotokoll från sammanträde den 29 januari 2021 för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2021-00166 

 
8. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Kristdemokraterna Borås 

Dnr 2021-00162 
 
9. Finansrapport Borås Stad 210131 

Dnr 2021-00022                
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§ 94 Dnr KS 2021-00149 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut om dispens för tillsättande av tjänst med lägre  

sysselsättningsgrad än heltid ärendenummer 1-8 
Dnr 2020-00020 

 
2. Delegationsbeslut Anmälan av inkomna ansökningar 2020 enligt 

spellagen 
Dnr 2020-00003 

 
3. Delegationsbeslut, Försäljning av 1000 kvm av Längjum 1:65, 

Trumslagare Blomgrens väg, Fristad 
Dnr 2021-00073 

 
4. Delegationsbeslut - Ingå avtal och köpa/sälja/byta/hel/del  

av fastighetsregleringar till ett belopp ej överstigande 2 miljoner  
kronor, beslut 4-8 2020 
Dnr 2020-00015 

 
5. Delegationsbeslut - Ingå och säga upp arrendeavtal, nyttjande- 

rättsavtal, servitutsavtal och andra markupplåtelseavtal,  
beslut 3-32 2020  
Dnr 2020-00014                
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§ 95 Dnr KS 2021-00042 1.1.1.3 

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionsrådet, 
Kommunala funktionshinderrådet, Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg och Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Centrala 
pensionärsrådet, ordförande i Kommunala funktionshinderrådet, ledamot i 
Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun och som ledamot i 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Ylva Lengberg (S) väljs som ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande 
i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Strategiska 
utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun till och med den 31 december 
2022.       

Beslutsunderlag 
1. 2021-03-08. Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet, 
Kommunala funktionshinderrådet och Strategiska utvecklingsgruppen Säker 
och trygg kommun 
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§ 96 Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 

Redovisning av e-petitioner 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna.            

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av e-petitioner 2020 

  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr KS 2021-00110 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen godkänns och läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 har upprättats för Kommunstyrelsens båda ramar, 
Stadsledningskansliet och Kommungemensam verksamhet.               

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen 

   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr KS 2021-00111 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisning 2020 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 för Kommunfullmäktige har upprättats.               

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige 
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§ 99 Dnr KS 2021-00248 2.3.2.1 

Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Ida Burén anställs som förvaltningschef för Kulturförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för 
Kulturförvaltningen. Tre grupper deltog i intervjuerna: 

Grupp 1: Kulturförvaltningens presidium, kommunalråd, Stadsdirektör samt 
Personalchef 

Grupp 2: Kulturförvaltningens ledningsgrupp 

Grupp 3: Fackliga företrädare 

Efter en samlad bedömning föreslås att Ida Burén erbjuds tjänsten som 
förvaltningschef för Kulturförvaltningen. Ida är idag Verksamhetschef Kultur 
och ung fritid i Botkyrka kommun  

Beslutsunderlag 
1. MBL-protokoll 
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§ 100 Dnr KS 2021-00272 2.3.4.25 

Initiativärende: Arbetsskor till personal som har rätt till 
arbetskläder i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet avslås.     

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde, se 
bilaga.    

 
Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås 

Stad     
 
Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att personer 
som har rätt till arbetskläder i Borås Stad också erbjuds arbetsskor 2021. 
Kostnaden för inköp av skorna hanteras i samband med årsbokslutet för 2020. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet avslås. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Ida Legnemarks (V) förslag och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 101 Dnr KS 2020-00936 1.1.2.1 

Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens 
förslag till handlingsprogram för bevarande av de 
nationella minoritetsspråken 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i 
Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, 
jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som 
presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi 
anser viktiga.  

Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan, 
budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och 
dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt. Som ett led i 
detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.   

Beslutsunderlag 
1. Svar på remiss: Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken 

2. Arbetslivsnämndens remissyttrande 

3. Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram 
för bevarande av de nationella minoritetsspråken från Kulturdepartementet
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§ 102 Dnr KS 2021-00113 2.4.4.0 

Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil 
Whirls"  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och 
Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av 
skulpturen DEVIL WHIRLS.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen DEVIL WHIRLS skapad av 
konstnären Alice Aycock samt rekommenderar Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna 
Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att 
möjliggöra inköpet.  

Kulturnämnden anför att under 2021 firar Borås fyrahundra år som stad. 
Jubileumsfirandet kommer ske under hela året och med en mängd olika 
aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir många och inte minst Borås 
internationella konstbiennal som invigs den 29 maj kommer rikta uppmärk-
samheten mot Borås som en viktig konst- och skulpturstad. Tidigt föddes idén 
om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående skulptur för permanent 
placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och samtida skulpturer och 
intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås som en nationellt 
framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos näringslivet som tidigare 
möjliggjort flera av de verk som fått permanenta placeringar i staden.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Kulturnämnden 

3. Undertecknad donation 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Tacksamt ta emot donerade medel av 
privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av skulpturen DEVIL WHIRLS. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius 
och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet 
av skulpturen DEVIL WHIRLS. Detta under förutsättning att Donation och 
samarbetsavtal omarbetas så att det framgår att Borås Stad äger frågan om att 
avgöra skulpturens placering, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-08 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr KS 2021-00131 3.7.2.0 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa utförare 
i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-företagen 2021 med 
1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 
 
Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 
utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11, och 
delger Kommunstyrelsen sitt beslut.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 
ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 
nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 
behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 
föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 
ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 
publicerar i december varje år. Timersättningen för LOV-företagen 2021 höjs 
enligt fastställt OPI-index 2021 med 1,5 %. För privata utförare som utför både 
omsorgs- och serviceinsatser bli ersättningen 444 kr per timma i tätort och 456 
kr per timma utanför tätort. När det avser endast serviceinsatser blir er-
sättningen 357 kr per timma i tätort och 369 kr per timma utanför tätort. För 
båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 7 kr per timma. 
Vård- och äldrenämnden efterfrågar en effektivare hantering av ersättningen till 
externa LOV-företag och i och med den nuvarande modellen för ersättning 
med höjning enligt index finns möjligheter att ändra beslutsgången. 
Kommunstyrelsen bedömer att det i framtiden räcker att Vård- och 
äldrenämnden informerar och delger Kommunstyrelsen sitt beslut på 
ersättningsnivå.              
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Beslutsunderlag 
1. Hemtjänst LOV 2021 bilaga 1_2 från Vård- och äldrenämnden. 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till 
externa utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-
företagen 2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 
Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 
utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11 och 
delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa Vård- och äldrenämndens 
förslag till timersättning till externa utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja 
timersättningen för LOV-företagen 2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index 
för 2021. 
Stadsledningskansliet uppdras utreda hur ersättningen för omvårds- och 
serviceinsatser utanför tätort kan utformas, så att förutsättningar för LOV-
företag att verka skapas även där. Utredningen ska redovisas senast hösten 
2021. 
Stadsledningskansliet uppdras utreda och införa turordning som icke-val. De 
individer som inte väljer eller klarar att välja får den utförare, som står på tur. 
Vård- och äldrenämnden rekommenderas att, i kommande års förslag till 
timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet, även redovisa egen-
regins ersättningsnivå. 
I samband med fastställandet av timersättning till externa utförare inom 
hemtjänstvalet, ska egenregins ersättningsnivå fastställas i Kommunstyrelsen. 
Vård- och äldrenämnden rekommenderas att löpande informera medarbetare 
om möjligheterna att starta LOV-företag, samt ändringar i skrivelsen, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengbergs (S) förslag och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 104 Dnr KS 2020-00752 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och 
renovering av föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås: 
Korskyrkan i Borås  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Korskyrkan beviljas ett anläggningslån på 1 550 000 kronor för renovering av 
ny föreningslokal. För att anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens 
finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 
slutredovisa arbetet.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar ej Hans Gustavsson (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kronor. För att 
anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. 
Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.  

Nämnden skriver att Korskyrkan i Borås i dagsläget har sina lokaler på 
Bohusgatan på stadsdelen Norrby. Församlingen växer och för att möta det 
ökade behovet av verksamhet har de införskaffat en närliggande fastighet i tre 
plan som är tänkt att komplettera den nuvarande. Hela investeringsutgiften 
beräknas till ca 7 550 000 kronor som sedan delas upp i olika delar där 
förvaltningen, i dialog med församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % 
avser ungdomsverksamheten. Anläggningslånet baseras därför på halva den 
totala investeringen, alltså 3 875 000 kronor x 40 % = 1 550 000 kronor.  

Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat  

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet  

- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas.  
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Fritids- och folkhälsonämnden gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 
samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 
ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån.  

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. Ansökan från Korskyrkan och Fritids- och folkhälsonämndens 
beslut hanns dock inte med att behandlas i den tänkta sammantagna 
bedömningen om anläggningslån 2020. Kommunstyrelsen ser ändå positivt på 
förslaget från Fritids- och folkhälsonämnden och föreslår Kommunfullmäktige 
att bevilja Korskyrkan föreslaget anläggningslån. 

Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till 
föreningar bidrar kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en 
förhållandevis låg insats får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger 
heller normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.   

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden   
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§ 105 Dnr KS 2020-00479 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna inkomna handlingar från Miljö- och konsumentnämnden gällande 
Riskanalys och Intern kontrollplan 2021. 
 
Godkänna handlingar från Sociala omsorgsnämnden gällande Riskanalys 2021.  
 
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att nämnderna 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.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23 §462 Intern kontrollplan 
2021 beslutade Kommunstyrelsen:  
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. 

Nu har Miljö- och konsumentnämnden samt Sociala omsorgsnämnden lämnat 
in plan och riskanalys som saknades. 
Efter genomgång av inkomna riskanalyser och plan görs bedömningen att 
nämnderna har gjort ett bra arbete men kontrollmoment och kontrollmetoder 
behöver utvecklas.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Sociala omsorgsnämndens och Miljö- och konsumentnämndens 
inrapporterade material, Handling nr 25, 27 och 28  
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§ 106 Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

Feriejobb 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2,0 miljoner 
kronor år 2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser.           

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av feriejobb har ökat kraftigt vilket beror på att målgruppen har ökat 
samt att ungdomsarbetslösheten stigit vilket även slår mot möjligheten att söka 
feriejobb inom näringslivet. 

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en plan för att genom stadens försorg 
kunna erbjuda fler feriejobb. För att tillskapa fler feriejobb och därmed möta 
önskemålen/behoven behöver Arbetslivsnämnden ett tillskott på ca 2 mnkr för 
handledningskostnader. Man kan då möta behoven på ett liknande sätt som 
2020. Alternativet till att ge nämnden ett tillskott är att begränsa målgruppen, 
t.ex. att undanta ungdomar mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet från 
möjligheten att få feriejobb. 

Arbetslivsnämndens presidium bedömer att nämnden inte kan rymma 
extrakostnader för fler feriejobb inom befintlig budgetram.           

Beslutsunderlag 
1. Plan för fler feriejobb och konsekvensanalys 2021-02-19 
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§ 107 Dnr KS 2020-00934 3.2.1.0 

Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av 
EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en 
hållbar plastanvändning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder remissvaret till Miljödepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad ser positivt på åtgärder för en bättre hantering av flödet av plast som 
sprids i samhället. Hur omfattande effekt förslaget kommer att få på kom-
munens verksamhet är svårt att bedöma, men det går att se att det kommer att 
öka kommunens kostnader. Bland annat är det tydligt att två nya tillsyns-
områden tillkommer, dels om hantering av fimpar och dels om tillhanda-
hållande av muggar och matlådor och informationskrav gentemot restauranger 
och butiker kring plastpåsar. Det kommer också att krävas anpassningar av 
kommunens olika verksamheter som tillhandahåller eller städar undan 
engångsplast.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för 
en hållbar plastanvändning 
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§ 108 Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

Föreskrifter för avfallshantering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Avfallsföreskrifterna antas. 

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en 
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet 
med att ta fram en avfallsplan pågår parallellt. Arbetet med avfallsplanen sker 
regionalt och avfallsplanen är på remiss hos förvaltningar och bolag just nu. 
Avfallsplanen kommer även vara på utställning för allmänheten under mars 
månad.  

Avfallsföreskrifterna har varit på remiss hos förvaltningar och bolag och även 
på utställning för allmänheten. Efter remissen har synpunkter sammanställts 
och ändringar har gjorts i dokumentet.  

Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. 
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Avfallsföreskrifterna gäller för hushållsliknande avfall 
också kallat avfall under kommunalt ansvar. Avfallsföreskrifterna har 
genomgått en omfattande revidering jämfört med tidigare eftersom ett nytt 
insamlingssystem ska införas.  

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär: 

Tydligare ansvarsområden och krav vid ansökningar om undantag. 

Ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med flerfack. 

Förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall. 

Tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och transportvägar.  
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Under remissen så tillstyrkte de flesta nämnderna avfallsföreskrifterna. Många 
var generellt positiva eller avstod från att yttra sig men Miljö- och konsument-
nämnden avstyrkte förslaget.  

Viktiga synpunkter från remissen: 

Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett tydliggörande av 
ansvarsområdena.   

Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för avfallshämt-
ning. 

Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen vilket kan leda till 
extra kostnader. 

Dokumentet hänvisar till lagstiftning som inte är aktuell.  

Att förtydliga ansvarsfrågan har varit en viktig fråga att utreda i arbetet och har 
undersökts både före under och efter remissen. Det har funnits en oro hos flera 
förvaltningar att det kan uppstå en jävssituation vid hantering av ansökningar 
om dispens och vid beslut om anvisning av plats. Stadsjuristen har diskuterat 
frågan med SKR och kommit fram till att det inte finns någon jävsproblematik. 
Ansvaret för hantering av dispenser har därför tilldelats Miljö- och konsument-
nämnden som har bäst kunskap på området. På samma sätt så har frågan om 
anvisning av plats för avfallsbehållare tilldelats Tekniska nämnden. Justeringar i 
reglementen görs enligt följande:  

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver inte ändra sitt reglemente. 

Lagstiftning på området har ändrats under processen med att ta fram 
föreskrifterna och laghänvisningar har därför ändrats efter remissen. Från 
årsskiftet 2022 kommer en ny lag där ansvaret för returpapper tilldelas 
kommunen. I samband med det så behöver avfallsföreskrifterna ändras igen 
och det finns därför en möjlighet att utvärdera hur många myndighetsbeslut 
som behövs både när det gäller undantagen och anvisning av plats.  

Beslutsunderlag 
1. Avfallsföreskrifter, 2021-02-11 

2. Remissammanställning, 2020-11-26  

3. Bilaga Avfallsföreskrifter  
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§ 109 Dnr KS 2017-00425 456 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen förklaras besvarad. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 
åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 
sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 
i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 
hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 
patrullerande personal. 
 
Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 
Borås utvecklas till en renare stad. 
  
När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 
bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 
ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 
i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 
bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 
2021) 
  
Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 
projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 
Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 
via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  
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Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 
(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 
och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 
slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
  
Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 
landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 
slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 
aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 
systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 
rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 
Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 
och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 
skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 
kommunens olika nämnder och bolag.  
 
Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 
idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 
entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 
framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 
Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 
gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 
återvinning. Det kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska 
ha tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS 
som FTI har ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i 
samma utsträckning.  
  
En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 
nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 
Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 
bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 
deltar aktivt i framställandet av planen. 
  
Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 
(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 
Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 
varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 
plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 
kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 
batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 
återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 
systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 
restavfall.  
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Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 
samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är precis det som motionären 
efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 
och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.     
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att tillstyrka motionen, 
samt tillägg 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. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 
3. Inkomna svar från 2017 på internremiss 
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§ 110 Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken godkänns.                         

Sammanfattning av ärendet 
 I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnads-
nämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen 
kallas det grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 
utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.” 

Under november 2020 var stadsbyggnadsprogrammet ute på en öppen remiss. 
Denna remiss besvarades av Kommunstyrelsen 2021-01-18. Kommunstyrelsen 
ansåg i beslutet att Samhällsbyggnadsnämnden genomfört det uppdrag som 
gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. Därför föreslog Kommun-
styrelsen Samhällsbyggnadsnämnden besluta översända det slutliga förslaget på 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.  Dock med förutsättning att Kommunstyrelsens synpunkter 
beaktades.  

Programmet har därefter justerats i enlighet med Kommunstyrelsens 
synpunkter och förtydligats på ett antal punkter, samt att en samrådsredo-
görelse bifogats programmet. Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
2021-01-28 beslutades att sända det slutliga förslaget på stadsbyggnads-
programmet Staden vid parken, till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans med andra aktörer 
såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom Borås.   

Programmet ger förslag på hur organisationen kring det fortsatta arbetet med 
parken skulle kunna se ut.  

Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet, efter att programmet godkänts i Kommunfullmäktige. Ett 
antal fysiska och administrativa delprojekt listas i programmet. Ett av de mest 
brådskande är delprojektet finansiering. Projektet ska utreda och ta fram 
gemensamma modeller för finansiering och kompensationsåtgärder. Inom 
ramen för projektet ska även frågor om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska delprojekt. Arbetet ska göras i 
samarbete med fastighetsägare och näringsliv.  
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Parkstråkets realiserande förutsätter en fortsatt dialog mellan Kommun-
styrelsen, stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets gång.  

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

Beslutsunderlag 
1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 2021-02-10 

2. Remissredogörelse Staden vid parken, 2021-02-10 

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken, 2021-02-03 
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§ 111 Dnr KS 2016-00498 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, 
Viskaholm 2 m fl 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 
justeringar görs.        
 
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 och till förmån för Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Vidar reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt tilläggsyrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, kontor och 
verksamheter i ett centralt läge. Inledningsvis i projektet var en av hörnstenarna 
att området skulle fortsätta innerstadens/stadskärnans rutnätsstad över Viskan 
och denna kvalité är väsentlig för områdets karaktär och det är därför av stor 
vikt att den bibehålls genom hela planeringen och när kvarteren byggs.  

Inom Viskaholm planeras det för både hyresrätter för allmännyttan och 
bostadsrätter. Båda dessa kategorier är underrepresenterade i centrum och 
tillskottet är positivt för att uppnå en större blandning i utbudet på 
bostadsmarknaden. Detta är värdefullt för stadens utveckling. 

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en framtida koppling mellan 
Centrum och Norrby genom ett parkstråk och möjlighet till kommande gång- 
och cykelbro.  

Parkstråket genom Viskaholm behöver förtydligas i detaljplanen. Stadens 
tankegångar är att möjliggöra en unik utformning med hjälp av bland annat 
grönstrukturen som kan lyfta arkitekturen på Viskaholm i sin helhet. Detta 
behöver bemötas mer från exploatören.  

Bilagan kring gestaltningsprinciper för området saknar viktiga delar för 
stärkandet av exploatörens viljeinriktning att förverkliga det gröna parksstråket. 
Tanken är att detta åstadkoms bland annat genom att förgårdsmark ges 
förutsättningar för växtlighet på fasader i delar av området. Planbestämmelser 
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kring detta behöver förtydligas så att växtlighet verkligen säkras på fasad samt 
att gestaltningsprinciperna visar på en ambitionsnivå som både staden och 
exploatören kan vara nöjda med. Även planbeskrivning och syfte bör stärkas i 
skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både för förgårdsmarken och 
allmän plats. 

Om inte detta kan uppnås bör förgårdsmarken tas bort och istället ersättas med 
en bredare yta med allmän plats, GATA. Gatans bredd skulle i detta fall bli 14 
meter vilket kan jämföras med Västerlånggatan, mätt mellan Lindex och 
Buketten, där kanalen upplevelsemässigt kan jämföras med parkstråket. I detta 
fall så får kommunen hela rådigheten av utformning av det gröna stråket. En 
viktig grundförutsättning för parkstråket som helhet var samarbetet mellan 
kommun, exploatör och fastighetsägare. I denna lösning försvinner denna 
förutsättning. Det blir exempelvis svårare att anlägga vertikal grönstruktur på 
fasader. 

Den befintliga rörbron mellan kvarteren Elektra och Viskaholm behövs men 
behöver flyttas i samband med exploateringen. Den kan även kompletteras med 
en gångbro för att stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro behöver 
preciseras i detaljplanen. Placeringen ska vara i förlängningen av gatumarken 
som möter Viskan, strax sydost om befintlig rörbro.  

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas bort och istället 
ersättas med en bestämmelse där balkonger är möjliga. Det innebär att effekten 
av brygga uppnås, men att den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte 
påverkar vattenområdet i samma utsträckning. Om lösningen med bestämmelse 
inom vattenområde bibehålls, så ska bryggan säkras så att allmänheten får 
tillgång till den.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 
justeringar görs.      

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd, 2021-01-19 

2. Planbeskrivning, 2021-01-19 

3. Plankarta, 2021-01-19   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att 
nämnda justeringar görs. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker 
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planförslaget under förutsättning att nämnda justeringar görs, samt tillägg och 
strykningar i text, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under 
förutsättning att nämnda justeringar görs, se bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till i 
skrivelsen: ”Under det fortsatta arbetet med detaljplanen behöver hänsyn tas till 
att det pågår en utredning om kollektivtrafikens dragning genom stadens 
centrala delar. Det är viktigt att utformningen av detaljplanen inte begränsar 
möjligheterna att påverka linjesträckningen genom centrum”, se bilaga. 
 
Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till 
Vänsterpartiets tilläggsförslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag, dels 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. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Ida 
Legnemarks (V) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Ida Legnemarks (V) tilläggsyrkande avslås. 

 

 


	Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	Föredragning och ajournering
	Kommunstyrelsens beslut

	Anmälningsärenden
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsbeslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutsunderlag

	Redovisning av e-petitioner 2020
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Initiativärende: Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil Whirls"
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Ersättning till LOV-företag 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås: Korskyrkan i Borås
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Intern kontrollplan 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Feriejobb 2021
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Föreskrifter för avfallshantering
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m fl
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag




