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§ 399   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Niklas Arvidsson (KD)  
med Andreas Exner (SD) som ersättare.    
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§ 400   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 10:53-11:15.     
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§ 401 Dnr KS 2020-00702 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Skolinspektionens beslut på ansökan från Thorengruppen AB om 

godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun. Dnr 2020:1075. Skolinspektionen avslår ansökan. 
Dnr 2020-00216 

 
2. Miljörapport T2 2020 Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-00651 
 
3. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 23 

april 2020 
Dnr 2020-00031 

 
4. Protokoll från extra styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 16 

september 2020 
Dnr 2020-00031 

 
5. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 14 

september 2020 
Dnr 2020-00031 

 
6. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 17 

september 2020 
Dnr 2020-00155 

 
7. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden den 18 september 2020 
Dnr 2020-00276 

 
8. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 28 

september 2020, omedelbart justering §175 
Dnr 2020-00031 

 
9. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 1 september 2020 

Dnr 2020-00031                
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§ 402 Dnr KS 2020-00706 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Tilldelningsbeslut Digital signering och säker meddelande- 

hantering     
Dnr 2020-00061IN 

 
2. Delegationsbeslut Yttrande samråd över detaljplan Nedre  

Norrmalm, Järven 4,15 & 16   
Dnr 2019-00655 

 
3. Tilldelningsbeslut Elenergi    

Dnr 2020-00013IN 
 
4. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 8, 2020  
Dnr 2020-00013 

 
5. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 9, 2020  
Dnr 2020-00013 

 
6. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 28 2020) -  

Fastställande av ränta 2021 för underkonto i koncernkonto 
Dnr 2020-00008 

 
7. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 29 2020) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån  
Dnr 2020-00008                
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§ 403 Dnr KS 2020-00281 1.1.2.25 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning från Stadsledningskansliet av inneliggande initiativärenden t.o.m. 
den 1 oktober 2020.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Initiativärenden ej besvarade 2020-10-01 
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§ 404 Dnr KS 2020-00777 2.3.1.0 

Julgåva till anställda 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande beslut 
om julgåva.         
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1000 kronor på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och 
med detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kronor för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar 
nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som för-
väntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker 
sedan en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som 
respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.                
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§ 405 Dnr KS 2020-00720 3.1.1.2 

Detaljplaneuppdrag för Viskafors, del av Rydboholm 
1:342, södra Skansenområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för del av 
Rydboholm 1:342, södra Skansenområdet. Detaljplanen ska prioriteras i 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan omgående.         

Sammanfattning av ärendet 
2020-01-30 godkändes ett planprogram för Viskafors av Samhällsbyggnads-
nämnden. Planprogrammets syfte är att ta fram en målbild för möjliga 
bebyggelseområden på orten. De områden som föreslås för bostäder ligger i 
anslutning till befintlig infrastruktur och relativt nära kollektivtrafik och service.   

Skansen lyfts i planprogrammet som ett område där det finns befintlig 
infrastruktur i form av gator och teknisk försörjning som VA och el. En 
naturlig förlängning av området kan ske söderut mot Viskafors centrum. Då 
fastigheten ägs av Borås Stad är det lämpligt att villatomterna tillfaller kom-
munens villatomtkö. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse 
för del av Rydboholm 1:342, södra Skansenområdet. Detaljplanen ska 
prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan omgående.      

Beslutsunderlag 
1. Översiktskarta för Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Skansen, 2020-10-02 

2. Godkänt planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl., 2020-09-29 
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§ 406 Dnr KS 2020-00731 3.1.2.0 

Finansiering, Trafikplats Brodal 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till finansieringsmodell med 
innebörden att kapacitetshöjande trafikåtgärder i Brodalsmotet delvis ska 
finansieras genom medfinansiering från exploateringar.        

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till Brodalsmotet planeras flera exploateringsprojekt, med ökade 
trafikmängder som följd. Om trafikmängderna ökar så finns det risk för att 
kapaciteten i och runt Brodalsmotet inte kommer att räcka. Kapacitetshöjande 
åtgärder är nödvändiga för att pågående och planerade exploateringar ska kunna 
förverkligas. Därav har en utredning tagits fram, ”Trafikutredning Brodal”, där 
möjliga åtgärder utretts som syftar till att förstärka kapaciteten i trafiksystemet. 

Utredningen föreslår två åtgärder: 

Del 1: Utbyggnad av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 
och Brodalsgatan. 

Del 2: Ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron och söder om 
Petersbergsgatan. 
 
Trafikutredning indikerar att åtgärder för att förbättra kapaciteten kommer att 
kosta ca 80 miljoner kronor. För att säkerställa finansiering av åtgärder i 
Brodalsmotet har ett förslag till finansieringsmodell utarbetats. 
Del 1, som är beräknad att kosta 50 miljoner kronor, finansieras av 
markförsäljningar inom detaljplan 1121 (Horngäddan 8 med flera, från 2009) 
och den pågående detaljplanen för Horngäddan 8 med flera som var föremål 
för samråd under våren 2020. 
Del 2, som är beräknad att kosta 30 miljoner kronor, ska delvis finansieras av 
kommunen och delvis finansieras genom medfinansiering från exploateringar 
som sker inom ett geografiskt avgränsat område (influensområde). 
Medfinansieringens storlek baseras på den byggrätt som skapas genom en ny 
detaljplan. Bidraget ska utgöra 100 kr/kvm BTA för de nya byggrätter som 
möjliggörs i detaljplan vilket ska regleras i exploateringsavtal.                  
 
Beslutsunderlag 
1. Trafikutredning Brodal 

2. Karta, influensområde   
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§ 407 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 
Kommunfullmäktige 15 600 000   
Revisorskollegiet 6 050 000 
Kommunstyrelsen  
- stadsledningskansliet 129 400 000 
- kommungemensam verksamhet 124 300 000 
Valnämnden 1 100 000   
Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   
Fritids- och folkhälsonämnden  
- fritid och folkhälsa 226 500 000   
- föreningsbidrag 44 150 000   
Servicenämnden 0   
Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   
Tekniska nämnden 
- väghållning skog parker m m 158 200 000   
- persontransporter 77 150 000 
Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  
Kulturnämnden 190 000 000   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 573 750 000   
Arbetslivsnämnden 239 950 000   
Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   
Överförmyndarnämnden 9 000 000   
Förskolenämnden 802 350 000   
Grundskolenämnden 1 561 700 000   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
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att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år"  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av kommun-
bidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende 
borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: 
 
Att ge Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att göra redaktionella ändringar i 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas alterna-
tiva budgetförslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag. 
 
Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa 
budgetförslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 526,3 mnkr. 
Mellan 2020 och 2021 ökar nettokostnaderna med 182,6 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 841,3 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2020 på 3,2 %. 

Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering, det vill säga de beskattningsbara 
inkomsterna inkomståret 2019, har räknats upp med Sveriges kommuners och 
landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade 
inkomstökningarna åren 2020 och 2021. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
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beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % 
beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp 
till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar 
även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr.  Nivån kan upprätthållas trots fortsatt 
låga marknadsräntor men kompenseras av en högre internbanksmarginal utifrån 
större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några 
extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat 
också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 
650 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av 
anläggningstillgångarna med 285 mnkr. Omsättningstillgångarna beräknas 
minska med 85 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna totalt öka med 200,0 
mnkr.            

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 
Kommunfullmäktige 15 600 000   
Revisorskollegiet 6 050 000 
Kommunstyrelsen  
- stadsledningskansliet 129 400 000 
- kommungemensam verksamhet 124 300 000 
Valnämnden 1 100 000   
Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   
Fritids- och folkhälsonämnden  
- fritid och folkhälsa 226 500 000   
- föreningsbidrag 44 150 000   
Servicenämnden 0   
Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   
Tekniska nämnden 
väghållning skog parker m m 158 200 000   
persontransporter 77 150 000 
Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  
Kulturnämnden 190 000 000   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 573 750 000   
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Arbetslivsnämnden 239 950 000   
Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   
Överförmyndarnämnden 9 000 000   
Förskolenämnden 802 350 000   
Grundskolenämnden 1 561 700 000   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
  
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år".  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av kommun-
bidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende 
borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster.  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 
Vidare yrkar Ulf Olsson (S) att: Under Vård- och äldrenämnden i budgeten ska 
följande stå under Verksamhet 2021: ”Vård- och äldrenämnden ska erbjuda 
omvårdnadspersonalen på Vård- och äldreförvaltningen avgiftsfritt influensa-
vaccin”. 
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Ulf Olsson (S) yrkar även att följande tillägg görs i beslutet för Kommun-
styrelsens egen del: Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att göra 
redaktionella ändringar i Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag, se bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa budgetförslag, se 
bilaga. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M), kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
och Martin Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa budgetförslag, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget justerade 
budgetförslag, dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
alternativa budgetförslag, dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) alternativa budgetförslag och dels till Ida Legnemarks (V) alternativa 
budgetförslag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 408 Dnr KS 2020-00668 3.6.7.2 

Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för 
renoveringar och förändringar av Ymergården 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

IK Ymer beviljas ett anläggningslån på 3 120 000 kronor för renovering av 
klubbstugan Ymergården vilket motsvarar 40% av investeringen på 7 800 000 
kronor. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet. 
En förutsättning är att föreningens finansieringsplan infrias.      

Sammanfattning av ärendet 
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 kom-
munens 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.  

I år har det tidigare kommit in en ansökan från Borås GIF om anläggningslån 
som Kommunfullmäktige beviljade 2020-09-24. I ett senare skede har det 
kommit in en ansökan från IK Ymer som Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar att ställa sig positiv till. Ansökan om anläggningslån avser renovering 
av klubbstugan Ymergården. Nämnden föreslår ett anläggningslån på 3 120 000 
kr vilket motsvarar 40% av investeringen på 7 800 000 kr.  

Nämnden anför att Ymergården är ett gammalt klubbhus, den äldsta delen 
uppfördes på 1930-talet. Sedan dess har klubbstugan byggts till och från i flera 
omgångar. Föreningen vill nu totalrenovera omklädningsrum på plan 1 med 
bland annat en ny entré och förbättrad tillgänglighet. Vidare ansluta sig till 
kommunalt vatten och avlopp, göra energiinvesteringar och effektiviseringar i 
form av solceller, förbättra arbetsmiljön för de anställda, en ny huvudentré för 
att öka tillgängligheten samt bygga om den äldre delen av byggnaden för enklare 
övernattning i samband med tävlingar och lägerverksamhet. Föreningens 
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ambition med renoveringen av Ymergården kommer att tillföra Ymerområdet 
inklusive skidstadion stora värden för medlemmar och besökare till området. På 
Ymergården skapas ändamålsenliga omklädningsutrymmen och övernattnings-
möjligheter, vilket kommer att ge positiva effekter för andra föreningar att 
förlägga verksamhet till området. Här finns också möjligheter till nya intäkter 
för föreningen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer i och med detta 
ärende att uppgå till sammanlagt 4,2 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt.  

Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. 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 

3. Ansökan om anläggningslån från IK Ymer   
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§ 409 Dnr KS 2020-00728 2.4.3.1 

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan samt kvalitetssäkrande 
åtgärder enligt nedan:  
 
Grundskolenämnden    4 666 192 kronor  
Förskolenämnden  23 366 332 kronor  
Summa   28 032 524 kronor  
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad kommer under 2021 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag 
till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall 
med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder. 
 

För 2021 gäller följande preliminära belopp: 

Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 22 698 400 kr 

Kvalitetssäkrande åtgärder: 5 334 124 kr 
 

Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket 
innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av 
standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnads-
utjämningen för kommunerna. 

Statsbidragen fördelas i sin helhet till Grundskolenämnden och Förskole-
nämnden med tilldelat kommunbidrag som grund. Statsbidraget för 
kvalitetssäkrande åtgärder ska i likhet med 2020 användas till personal-
förstärkning i barnomsorgen vilket även inbegriper färre barn i barngrupperna. 
Statsbidraget kan även användas till åtgärder som höjer kompetensen hos 
förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna. 
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Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2021: 
 
Belopp i kr Inkomstbortfall Kvalitetssäkrande Totalt statsbidrag 
 maxtaxa åtgärder 
 
Grundskolenämnden 3 778 293 887 899 4 666 192 
Förskolenämnden 18 920 107 4 446 225 23 366 332 
Summa 22 698 400 5 334 124 28 032 524 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Statistiska centralbyrån om statsbidrag avseende förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2021, preliminärt 
utfall. 
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§ 410 Dnr KS 2019-01079 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Almåsgymnasiets innergård 

Kommunstyrelsens beslut 
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 17 500 000 kronor avseende ombyggnad av 
Almåsgymnasiet och dess innergård, Alingsåsvägen 36, MASKINISTEN 2-3,  
under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker 
förslaget.      

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 september 2020 att Kommun-
styrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan för Almåsgymnasiets innergård, Alingsåsvägen 36, 
MASKINISTEN 2-3. 

Genom om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiet tillskapas ca 430 kvadratmeter 
som innehåller en mindre hörsal, samlingsplats med studiemöjligheter samt 
öppna ytor som ger möjligheter för elever att mötas och umgås. Ombyggnad 
kommer även att ske av biblioteket inklusive en ny hiss för transport av böcker. 

Projektet beräknas ge en utökad årlig hyreskostnad för Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden med ca 859 tkr. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en budget om  
17 500 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Almåsgymnasiet innergård från 
Lokalförsörjningsnämnden   
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§ 411 Dnr KS 2020-00033 2.4.2.3 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 
Fordringar om en sammanlagd summa av 174 615 kronor avskrivs.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar som uppgår till en summa 
om 174 615 kronor. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per 
gäldenär och består av dels dödsbo (79 931 kronor) och dels bolag som har gått 
i konkurs (94 684 kronor).               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Kommunstyrelsen, 2020-10-26 

2. Bilaga 1 Skrivelse från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2020-10-01 

3. Bilaga 2-3 Underlag till avskrivningar Dödsbo och Konkurs 
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§ 412 Dnr KS 2017-00252 141 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (Budget-
uppdrag 2017) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Anta det föreslagna tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för 
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.     
 
Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta det föreslagna 
tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen hemställer hos Kommunfullmäktige 
om att avsluta uppdrag: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad 
bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag 
som vill öka sitt hållbarhetsarbete”, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Uppdraget läggs till handlingarna utan vidare 
åtgärd, se bilaga.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget 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. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager sitt eget förslag som huvudförslag i huvudomröst-
ningen. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
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 Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M).     
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§ 413 Dnr KS 2020-00563 3.1.1.2 

Yttrande över ansökan om planbesked för Tummarp 
1:29, 1:35 och 1:43 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnads-
nämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan på fastigheten 
Tummarp 1:43 m.fl.         
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43 m.fl. har inkommit med 
en ansökan om ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra byggnation av 
12 flerbostadshus i form av punkthus på 5-6 våningar med sammanlagt ca 108 
lägenheter.   
Förslaget stämmer överens med översiktsplanens strategi om femkärnig och 
bidrar till en förtätning av serviceorten Dalsjöfors. Från de föreslagna 
bostäderna är det nära till kollektivtrafik (buss) samt till centrum. Brackås är 
mötespunkten för alla tre infartsvägarna i Dalsjöfors och har idag en låg 
exploateringsgrad. Det finns idag främst villabebyggelse i området och ett 
tillskott av flerbostadshus skulle leda till en större mångfald av bebyggelse, 
vilket är positivt.  
Området består i dagsläget av naturmark som är markerat som klass 4 (visst 
värde) i grönområdesplanen och kompensationsåtgärder kan därför komma att 
bli aktuellt. Man behöver titta vidare på områdets naturvärden samt om det 
finns behov av att tillföra en ny lekplats i området. 
Vid ett eventuellt planarbete är det viktigt att lyfta blicken och inledningsvis 
studera hela ”triangeln” inom de tre vägarna Stationsvägen, Storgatan och 
Boråsvägen. Marken inom denna ”triangel” ägs delvis av Borås Stad. Det 
behöver studeras var bebyggelse är lämpligt och om det finns några gröna 
värden som är viktiga att bevara. Utifrån denna studie kan även kommunens 
mark bli aktuell för bebyggelse.  
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Det är viktigt att titta på tillgängligheten med tanke på terrängen samt att få till 
kontakten med Storgatan som är en viktig koppling in till centrum.  
Trafiken är en viktig fråga, Storgatan är i dagsläget redan hårt belastad och 
Trafikverket ansvarar för alla tre vägarna som omger området. 
  
Under våren 2020 har ett planuppdrag förberetts för ett LSS-boende på 
fastigheten Gårda 6:1 direkt väster om aktuellt område. Det bör inledningsvis 
studeras om det är möjligt att slå ihop planarbetena och ta med LSS-boendet 
och flerbostadshusen i samma detaljplan.   
 
Beslutsunderlag 
1. 2020-00563_1 Ansökan om planbesked för Borås Tummarp 1:29, 1:35 och 
1:43, 2020-06-26  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar Samhälls-
byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan på 
fastigheten Tummarp 1:43 m.fl.         
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker 
planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Tummarp 1:43 m.fl, samt att 
följande tillägg görs i skrivelsen ”Samhällsbyggnadsnämnden behöver studera 
föreslagna volymer och vilken grad av förtätning som området medger”, se 
bilaga.      
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker med föreslagna 
synpunkter planbeskedet och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra befintlig detaljplan på fastigheten Tummarp 1:43 m.fl, 
samt att följande tillägg görs i skrivelsen: ”Kommunstyrelsen anser att större 
hänsyn bör tas avseende de naturvärden och äldre byggnationer som finns i 
områdets närhet. En lägre höjd är att föredra för att skapa en harmoni med 
kringliggande miljö i området”, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag, dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Ordföranden tillkännager Kerstin Hermanssons (C) förslag som huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande är motförslag i huvudomröstningen. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 
 
Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), 
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C) och Ulf 
Olsson (S) avstår från att rösta.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och 
Annette Carlson (M). 
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§ 414 Dnr KS 2018-00268 3.1.1.1 

Granskningsyttrande för detaljplan för Norra Sjöbo, 
Mörkhättan 11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning 
berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts 
Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två 
mindre byggnader istället för en större.               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 2020-09-25 

2. Plankarta 2020-09-25 

3. Samrådsredogörelse 2020-09-25 

4. Underrättelse om granskning 2020-09-25   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 415 Dnr KS 2020-00601 3.1.1.1 

Yttrande över planbesked för Centrum, kvarteret 
Agamemnon 9 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser en påbyggnad med fyra våningar med bostäder (hyresrätter). 
Funktioner i befintligt hus avses vara kvar. Totalt tillkommer enligt förslaget ca 
42-50 lägenheter. Tillkommande parkeringskrav kommer enligt exploatören att 
tillgodoses i angränsande fastighets parkeringshus. 
Planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan och Utbyggnadsstrategi - 
Mer stad längs Viskan. Förtätning i Centrum ses som något positivt och de 
finns flera liknande förfrågningar vilket ställer krav på helhetssyn på stadens 
siluett och sammanhängande stadsmiljöer. Påbyggnadens våningsantal och 
gestaltning behöver därför studeras noggrant i planprocessen. Planprocessen får 
även reda ut detaljplanens planområdesavgränsning då det kan vara lämpligt att 
utöka planområdet att omfatta flera närliggande fastigheter. 
 
Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny järnväg pågår. 
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med den nya järnvägen. 
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår 
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal 
vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att 
erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken 
att planarbetet avbryts pga riksintresset.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked för Centrum, kv Agamemnon 9, 2020-07-30 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. 
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om 
planbesked, samt att följande läggs till i skrivelsen: ” I direkt anslutning till 
aktuellt planbesked finns bevarandevärda stadsmiljöer, däribland det så kallade 
BT-huset på Yxhammarsgatan som är byggt år 1903. Även Hotell Du Nord 
som gränsar till Yxhammarsgatan, Allégatan, Lilla Brännerigatan och 
Österlånggatan har ett byggnadshistoriskt värde.  
Kommunstyrelsen anser att mycket stort hänsyn ska tas till omgivande 
fastigheter. En vägledande princip ska vara att, i störts möjliga mån, ställa krav 
på att nybyggnationer harmoniserar med kringliggande fastigheter avseende 
höjd och arkitektonisk stil”, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 416 Dnr KS 2018-00881 3.1.1.0 

Detaljplaneuppdrag för utökad idrottsverksamhet vid 
Bodavallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Hässleholmen 3:1 (Boda idrottsplats).          

Sammanfattning av ärendet 
  Grundskolenämnden är i behov av en fullstor idrottshall och 

verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser vid Bodavallen.  

Fritids- och folkhälsonämnden har dessutom genomfört ett arbete med att 
utveckla möjligheten att etablera fler sporter inom området, utveckla 
möjligheten till föreningsliv och mötesplatser. Ett led i detta är att bygga en ny 
idrottshall med lokaler åt Borås AIK och utökade funktioner för gemensamma 
ytor och samlingslokal för allmänheten.  

De olika intressena kan tillgodoses och förenas i området men detaljplanen för 
området behöver ändras för att möjliggöra detta. 

Hela idrottsområdet bör ingå i detaljplanen för att möjliggöra ytterligare 
idrottssatsningar i området med en ökad flexibilitet av detaljplanen.  Det bör 
planeras för ytterligare byggrätter för ett framtida behov av idrottslokaler. 
Planarbetet kan inriktas på ”större idrottshall” som byggrätt med ”viss 
läktarkapacitet” för att tillgodose flera behov.  

Boda idrottsplats finns inte med som prioriterat uppdrag i Samhällsbyggnads-
nämndens verksamhetsplan för detaljplanering under 2020 men ska prioriteras 
2021.                

Beslutsunderlag 
1. Visionsskiss Boda idrottsområde 
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§ 417 Dnr KS 2020-00157 3.3.4.0 

Svar på E-petition: Verka för stationsläge i Sjömarken 
och utöka tågtrafiken till Göteborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det inte är aktuellt med en ny järnvägsstation i 
Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om utvecklingen av 
Kust-till Kustbanan leder till ökade resmöjligheter och Sjömarken växer så kan 
detta komma omprövas.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren vill att Borås Stad ska verka för en ny tågstation i Sjömarken 
och verka för utökad tågtrafik på sträckan Borås-Göteborg (Kust till kust-
banan). Förslagsställaren ser möjligheten att öppna en station i Sjömarken som 
positivt och anser att flera av bilälskarna i Sjömarken kan ställa bilen och istället 
ta tåget till Göteborg. Resestandarden blir faktiskt bättre in till Borås och det 
blir fler turer mot Göteborg än dagens. Förslagsställaren anser också att det 
ligger i linje med redan beslutade dokument och program och även Borås Stads 
Översiktsplan. 

Borås Stad har tidigare yttrat sig i frågan 2017 då Västra Götalandsregionen 
skickade Västtågsutredningen på remiss. Då ansåg Borås Stad att det för 
närvarande inte var aktuellt med en ny järnvägsstation i Sjömarken under de 
trafikeringsförutsättningar tidigare trafikutredningar redovisat i 
Västtågsutredningen (KS 2017-12-04 § 580.) 
Borås Stad är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. Även andra stationer utmed Kust-till-Kust 
banan kan vara intressanta, förutsatt att trafikeringen och tillgängligheten även 
till Dalsjöfors kan upprätthållas. Den sammanlagda kollektivtrafikens turtäthet 
och tillgänglighet i stråken får inte försämras av eventuella nya stationer. 
  
I den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Kust till kustbanan Göteborg–
Borås är syftet att besvara vilken roll det befintliga transportsystemet ska spela 
efter färdigställandet av ny stambana Göteborg - Borås.  
 
Beslutsunderlag 
1. E-petition 2020-02-10 
2. Protokollsutdrag KS 2027-12-04 Västtågsutredningen, Västra 

Götalandsregionen.      
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§ 418 Dnr KS 2020-00574 3.3.3.0 

Borås Stads remissyttrande över Promemoria om 
Kommunalt ansvar för insamling och material-
återvinning av returpapper 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar remissyttrandet till Miljödepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Promemorian föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra vid 
årsskiftet 2021/2022 och att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för 
returpapper. Argumenten i promemorian för att upphäva producentansvaret är 
att konsumtionen av papperstidningar har minskat de senaste åren vilket har lett 
till att priset för returpapper har minskat. Det är därför inte längre lönsamt att 
samla in returpapper eftersom intäkterna från det insamlade materialet under-
stiger kostnaderna från insamlingen.  

Producentansvaret bygger på ”Polluter Pays Principle” och det är en viktig 
princip i Miljöbalken att förorenaren/producenten har ett finansiellt ansvar för 
de föroreningar som orsakas av de produkter som producenten sätter på 
marknaden. I detta fall är producenterna reklam- och tidningsbranschen. 
Tidningsbranschen har inte möjlighet att själv bära kostnaderna för insamlingen 
och eftersom de har en viktig roll för demokratin så får någon annan bära 
kostnaden för insamlingen eller så får ett särskilt bidrag ges till tidnings-
branschen för insamling av returpapper. 

Borås Stad anser att regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god 
dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras. Utredningen behöver 
omfatta en samlad lösning för all insamling av material från hushåll.  Om 
insamlingen från hushåll ska bli effektiv så är det viktigt att se över alla 
fraktioner samtidigt och inte besluta om en fraktion i taget. Det är dessutom 
viktigt att noggranna kostnadsanalyser görs av hur kommuner och hushåll 
drabbas av förändringar i hanteringen av avfall och återvinningsmaterial innan 
lagändringar genomförs. Eventuella ekonomiska problem hos producenterna 
måste lösas genom andra stödåtgärder från staten än att avskaffa producent-
ansvaret för returpapper och därmed överföra den ekonomiska bördan på 
kommunerna.    
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§ 419 Dnr KS 2020-00804 1.1.2.1 

Initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med 
Klimatråd och Klimatforum 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med Klimatråd 
och Klimatforum.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde, se 
bilaga.     
 
Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och 

Klimatforum      
 
Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med Klimatråd 
och Klimatforum, se bilaga. 
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