
Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2020-10-26 

Protokollsanteckning: PF1 Julgåva till anställda 2020 

2020 kommer vara ett år som vi kommer tänka tillbaka på som ett år som inget annat. Personalen i 
Borås Stad har i hög grad fått arbeta på ett sätt som de inte är vana vid. Många har behövt arbeta 
hemifrån, ofta i en undermålig arbetsmiljö. Många har också behövt lösa nya, krävande 
arbetsuppgifter under hög press. Ett särskilt stort ansvar för att hantera den pågående pandemin har 
fallit på de anställda inom kommunens vård- och omsorg, som förtjänar varje eloge som möjligen kan 
ges.  

Det är förstås så, att Skatteverkets förändrade regelverk, möjliggör en julklapp till vår anställda för 
ett högre belopp än normalt sett. Det får dock inte vara det primära skälet till att julklapp ges, vilket 
är den bild som ges av de styrande partiernas förslag. Vi vill i stället betona att det framförallt är på 
grund av det hårda arbete som lagts ner, som våra anställda mer än förtjänar en extra påkostad 
julklapp.   

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Bilaga tilll § 404 Julgåva till anställda 2020



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
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.” 

Sammanfattning 
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. 

I Borås Stads Budget 2020 fastställdes att Kommunstyrelsen ska ansvara för att 
Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta 
för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.     

I arbetet med att genomlysa vilka åtgärder som krävs för att genomföra 
uppdraget har Kommunstyrelsen konstaterat att det finns gott om privata 
aktörer som är specialiserade när det kommer till att tillhandahålla hjälp och 
stöd i CSR-arbete. Kommunstyrelsens uppfattning är att det inte finns någon 
anledning för kommunen att konkurrera med dessa aktörer, särskilt inte med 
hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste ranking utifrån 
parametern ”Konkurrens från kommunen”.  

Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka uppdraget: ”Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
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kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete.” 

  

Ärendet i sin helhet 
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.  
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

• Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
• Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

• Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Uppdraget från Kommunfullmäktige handlar om att Borås Stad ska bygga upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka 
sitt hållbarhetsarbete. Det skulle kunna 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. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
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Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 
• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 

Koncerninköp 
 
Information om hållbarhetsredovisning, samt cirkulär ekonomi, är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare och deras 
möjligheter att arbeta hållbart.  
 
Det finns gott om privata aktörer som är specialiserade när det kommer till att 
tillhandahålla hjälp och stöd i CSR-arbete därför är Kommunstyrelsens 
uppfattning är att det inte finns någon anledning för kommunen att bygga egen 
organisation som skulle innebära att Borås Stad konkurrerar med dessa aktörer, 
särskilt inte med hänsyn till att Borås Stad sjunker i Svenskt Näringslivs senaste 
ranking utifrån parametern ”Konkurrens från kommunen”.  
 
I de fall företag på eget initiativ vänder sig till kommunen för att få råd i miljö- 
och klimatarbete finns redan kompetens inom nuvarande organisation som de 
kan vända sig till. I de fall kompetens inte finns i den egna organisationen finns 
det både företag och organisationer som företagen kan lotsas till. 
 
Kommunstyrelsen hemställer därför hos Kommunfullmäktige om att dra 
tillbaka följande 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.” 

 
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en 
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan 
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-
Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete 
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning 
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 
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Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
 

 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00252 141 

Kommunfullmäktige 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdraget läggs till 
handlingarna utan vidare åtgärd.  

Sammanfattning 
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. 

Förslaget utgår från att 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.     

Redan idag bedrivs arbetet kring CSR hos näringslivet, där aktörer särskilt riktar 
in sig mot att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-
korruption i strategi och verksamhet. Det är både naturligt och en självklarhet 
att kommunen ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Däremot tangerar förslaget 
påverka marknaden genom att kommunen själv blir en aktiv aktör. Det är inte 
lämpligt att en skattefinansierad verksamhet konkurrerar mot näringslivet. 

Bilaga till § 412 Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (Budgetuppdrag 2017)
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Ärendet i sin helhet 
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. 
 
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de 
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det 
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är 
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av 
världen. 
 
Vad är hållbar utveckling? 
"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det 
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, 
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor. 
 

• Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa till en acceptabel nivå. 

 
• Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 
 

• Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs. 

 
Uppdrag 
Förslaget utgår från att 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. 
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns 
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp 
som behöver fyllas. 
 
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är: 

• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare 
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande 

kompetens inom CSR 
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig 

för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige) 



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef 
Koncerninköp 

 
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor 
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart.  
 
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få 
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. 
Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 
 
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan 
erbjudas: 

• Boras.se/foretagare 
• Nyhetsbrev 
• Sociala medier 

 
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka 
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har 
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan 
hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Redan idag bedrivs arbetet kring CSR hos näringslivet, där aktörer särskilt riktar 
in sig mot att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-
korruption i strategi och verksamhet. Det är både naturligt och en självklarhet 
att kommunen ska utveckla sitt hållbarhetsarbete. Däremot tangerar förslaget 
påverka marknaden genom att kommunen själv blir en aktiv aktör. Det är inte 
lämpligt att en skattefinansierad verksamhet konkurrerar mot näringslivet.   
 
 
Utbildning 
Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar 
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, 
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de 
behöver i deras hållbarhetsarbete.  
 
   

Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag   

Samverkan 
CSR Västsverige 
Miljöbron 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Science Park Borås 
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För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00563 3.1.1.2 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar 
samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan 
på fastigheten Tummarp 1:43 m.fl.       

Ärendet i sin helhet 
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.  

Samhällsbyggnadsnämnden behöver studera föreslagna volymer och vilken grad 
av förtätning som området medger. 

Bilaga till § 413 Yttrande över ansökan om planbesked för Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43
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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 
   

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 
 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
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 tillstyrker med föreslagna synpunkter planbeskedet och 
uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig 
detaljplan på fastigheten Tummarp 1:43 m.fl.       

Ärendet i sin helhet 
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. 

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 kringligande miljö 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.  

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.  
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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 
   

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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1(2) 

Datum 
2020-10-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00601 3.1.1.1 

Yttrande över planbesked för Centrum, kvarteret 
Agamemnon 9 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked      

Ärendet i sin helhet 
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.  

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. 

Bilaga till § 415 Yttrande över planbesked för Centrum, kvarteret Agamemnon 9



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked för Centrum, kv Agamemnon 9, 2020-07-30 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 



Initiativärende till Kommunstyrelsen 2020-10-26 

Redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och 
Klimatforum 

Som ett led i Borås Stads arbete med klimatfrågan har flera beredningsgrupper instiftats, 
bland annat en politisk referensgrupp kallad Klimatråd och en samverkansgrupp med externa 
aktörer kallad Klimatforum. Mot bakgrund av Borås Stads höga ambitioner i klimatfrågan, 
vilka bland annat kommer till uttryck i koldioxidbudgeten, är det angeläget att 
Kommunstyrelsen följer detta arbete. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
- att Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med Klimatråd och

Klimatforum.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 419 Initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och Klimatforum
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