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§ 420   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).   
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§ 421   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 14:56-15:05 och 15:37-16:10.    
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§ 422 Dnr KS 2020-00759 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Avsägelse samt nominering av ny ersättare för Föreningen Aktiva 

Seniorer i Centrala pensionärsrådet 
Dnr 2018-00514 

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

september 2020 
Dnr 2020-00031 

 
3. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 31 september 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 29 

september 2020 
Dnr 2020-00031 

 
5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 1 

oktober 2020 
Dnr 2020-00031 

 
6. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 5 

oktober 2020 
Dnr 2020-00031 

 
7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 28 september 

2020 
Dnr 2020-00031 

 
8. Nominerat Borås Stad till Årets kommun i formulär på hemsidan Hela 

Sverige Ska Leva 
Dnr 2020-00712 

 
9. Finansrapport Borås Stad 200930 

Dnr 2020-00022 
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10. Delårsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst 
Dnr 2020-00769 

 
11. Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst 

Dnr 2020-00490 
 
12. Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionen. Ansvarsfrihet för 

samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019 
Dnr 2020-00348                 
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§ 423 Dnr KS 2020-00770 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  förtroendevalda 

och tjänstemän, löpnr 10, 2020 
Dnr 2020-00013 

 
2. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt 

basbelopp per gäldenär, ärende 09 2020 
Dnr 2020-00012 

 
3. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 
delegerats till tjänstemän – 2020-07-01 (90/2020) 
F 2020-00115  2.3.1.1, Programområde 1 

 
4. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 
delegerats till tjänstemän –  2020-09-08 (118/2020) 
F 2020-00125  2.3.1.1, Programområde 1 

 
5. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 
delegerats till tjänstemän 2020-09-01 (103/2020) 
F 2020-00128  2.3.1.1, Programområde 1 

 
6. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 
delegerats till tjänstemän 2020-08-11 (97/2020) 
F 2020-00137  2.3.1.1, Programområde 1 

 
7. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-08-24 (100/2020) 
F 2020-00141  2.3.1.25, Programområde 1 
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8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-09-18 (119/2020) 
F 2020-00149  2.3.1.25, Programområde 1 

 
9. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (120/2020) 
F 2020-00151  2.3.1.25, Programområde 1 

 
10. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (121/2020) 
F 2020-00152  2.3.1.25, Programområde 1 

 
11. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (122/2020) 
F 2020-00153  2.3.1.25, Programområde 1 

 
12. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (123/2020) 
F 2020-00154  2.3.1.25, Programområde 1 

 
13. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (124/2020) 
F 2020-00155 2.3.1.25, Programområde 1 

 
14. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (125/2020) 
F 2020-00156  2.3.1.25, Programområde 1 

 
15. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (126/2020) 
F 2020-00157  2.3.1.25, Programområde 1 

 
16. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (127/2020) 
F 2020-00158  2.3.1.25, Programområde 1 

 
17. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (128/2020) 
F 2020-00159  2.3.1.25, Programområde 1 

 
18. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (129/2020) 
F 2020-00160  2.3.1.25, Programområde 1 

 
19. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (130/2020) 
F 2020-00161  2.3.1.25, Programområde 1 

 
20. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (131/2020) 
F 2020-00162  2.3.1.25, Programområde 1 

 
21. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (132/2020) 
F 2020-00163  2.3.1.25, Programområde 1 

 
22. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (133/2020) 
F 2020-00164  2.3.1.25, Programområde 1 
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23. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (134/2020) 
F 2020-00165  2.3.1.25, Programområde 1 

 
24. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (135/2020) 
F 2020-00166  2.3.1.25, Programområde 1 

 
25. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (136/2020) 
F 2020-00167  2.3.1.25, Programområde 1 

 
26. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (137/2020) 
F 2020-00168  2.3.1.25, Programområde 1 

 
27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (138/2020) 
F 2020-00169  2.3.1.25, Programområde 1 

 
28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (139/2020) 
F 2020-00170  2.3.1.25, Programområde 1 

 
29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (156/2020) 
F 2020-00171  2.3.1.25, Programområde 1 

 
30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (157/2020) 
F 2020-00172  2.3.1.25, Programområde 1 

 
31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (158/2020) 
F 2020-00173  2.3.1.25, Programområde 1 

 
32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (159/2020) 
F 2020-00174  2.3.1.25, Programområde 1 

 
33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (160/2020) 
F 2020-00175  2.3.1.25, Programområde 1 

 
34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (161/2020) 
F 2020-00176  2.3.1.25, Programområde 1 

 
35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (162/2020) 
F 2020-00177  2.3.1.25, Programområde 1 

 
36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (163/2020) 
F 2020-00178  2.3.1.25, Programområde 1 

 
37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (164/2020) 
F 2020-00179  2.3.1.25, Programområde 1 
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38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (165/2020) 
F 2020-00180  2.3.1.25, Programområde 1 

 
39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (166/2020) 
F 2020-00181  2.3.1.25, Programområde 1 

 
40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (167/2020) 
F 2020-00182  2.3.1.25, Programområde 1 

 
41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (140/2020) 
F 2020-00183  2.3.1.25, Programområde 1 

 
42. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (141/2020) 
F 2020-00184  2.3.1.25, Programområde 1 

 
43. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (142/2020) 
F 2020-00185  2.3.1.25, Programområde 1 

 
44. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (143/2020) 
F 2020-00186  2.3.1.25, Programområde 1 

 
45. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(45) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (144/2020) 
F 2020-00187  2.3.1.25, Programområde 1 

 
46. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (145/2020) 
F 2020-00188  2.3.1.25, Programområde 1 

 
47. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (146/2020) 
F 2020-00189  2.3.1.25, Programområde 1 

 
48. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (147/2020) 
F 2020-00190  2.3.1.25, Programområde 1 

 
49. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (148/2020) 
F 2020-00191  2.3.1.25, Programområde 1 

 
50. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (149/2020) 
F 2020-00192  2.3.1.25, Programområde 1 

 
51. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (150/2020) 
F 2020-00193  2.3.1.25, Programområde 1 

 
52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (151/2020) 
F 2020-00194  2.3.1.25, Programområde 1 
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53. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-
delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (152/2020) 
F 2020-00195,   2.3.1.25, Programområde 1 

 
54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (153/2020) 
F 2020-00196  2.3.1.25, Programområde 1 

 
55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (154/2020) 
F 2020-00197 2.3.1.25, Programområde 1 

 
56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (155/2020) 
F 2020-00198  2.3.1.25, Programområde 1 

 
57. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-29 (168/2020) 
F 2020-00199  2.3.1.25, Programområde 1 

 
58. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-10-06 (170/2020) 
F 2020-00202  2.3.1.25, Programområde 1 

 
59. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlings-

delegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda 
förvaltningar) avseende löneöversyn, etikettinplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2020-08-17 (99/2020) 
F 2020-00140  2.3.1.3, Programområde 1 

 
60. Löneinplaceringsbeslut 

2020-06-27—2020-10-15 (2435--28442020)  
F 2020-00210 2.3.6.1, Programområde 1 
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61. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  
2020-08-31 (186—192/20), 2020-09-30 (193—209/20)   
F 2020-00207 2.3.9.4, Programområde 1                
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§ 424 Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

Grafiska regler  

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  

Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 

Vatten och avloppsplanen (VA-planen) 

Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning   

Sammanfattning av ärendet 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att förlänga följande 
styrdokument till 2021: 

Grafiska regler  

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  

Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark   
 
Yrkande 
Kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att lägga till följande styrdokument: 
Vatten och avloppsplanen (VA-planen) och Riktlinjer för dricksvatten- och 
avloppsförsörjning i beslutet. 
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§ 425 Dnr KS 2020-00829 3.2.2.0 

Svar på Initiativärende - Aktivera kommunens 
krisledningsfunktion för att stoppa gängvåldet 

Kommunstyrelsens beslut 
En politisk styrgrupp inrättas i syfte att ta driva frågeställningen i 
initiativärendet. Detta i form av en förstärkt Kommunalrådberedning med 
samtliga kommunalråd samt gruppledare i Kommunstyrelsen. 

Styrgruppen tillsammans med Stadsledningskansliet samt övriga förvaltningar 
ska arbeta efter initiativärendets intentioner och tillsammans vända 
utvecklingen. 

Initiativärendet är med anledning av ovanstående besvarat.        

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har lämnat in ett 
initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2020, se 
bilaga. 

För att inte tappa fart i arbetet föregrips Kommunstyrelsens beslut och 
behandling av initiativärendet med ett svar redan innan ärendet är formellt 
behandlat med en beredning av Stadsledningskansliet som förslag till beslut från 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Vi behöver ta ett samlat grepp om dessa frågor. 

Initiativärendet föreslår att:  

Stadsdirektören uppdras att aktivera en krisledningsfunktion i form av förstärkt 
stabsläge på central nivå, för att hantera den allvarliga samhällsstörning som 
gängvåldet utgör. 

Stabsfunktionen uppdras att tillsammans förvaltningschefer ta fram 
handlingsplaner för hur vi tillsammans kan vända utvecklingen i våra särskilt 
utsatta områden, för att på sikt bryta gängens möjligheter till nyrekrytering, 
samt 

Bjuda in civilsamhällets aktörer och näringsliv till ett möte för att diskutera hur 
samhället tillsammans kan vända utvecklingen. 

Bedömning 

Bedömningen är att krisledningsfunktionen för Borås Stad inte är rätt forum 
för detta arbete just nu, detta med anledning av den pågående pandemin men 
också att det är en organisatorisk fråga. Staden behöver organisera sig och 
samla kompetens för att uppnå de mål som ställs i initiativärendet: ”ta fram 
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handlingsplaner för hur vi tillsammans kan vända utvecklingen i våra särskilt 
utsatta områden, för att på sikt bryta gängens möjligheter till nyrekrytering, 
samt 

Bjuda in civilsamhällets aktörer och näringsliv till ett möte för att diskutera hur 
samhället tillsammans kan vända utvecklingen.” 

Istället föreslås att en politisk styrgrupp inrättas i syfte att driva frågeställningen 
i initiativärendet. Detta i form av en förstärkt Kommunalrådberedning med 
samtliga kommunalråd samt gruppledare i Kommunstyrelsen. 

Styrgruppen tillsammans med Stadsledningskansliet samt övriga förvaltningar 
ska arbeta efter initiativärendets intentioner och tillsammans vända 
utvecklingen.    
 
Beslutsunderlag 
1. Initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) – 
Aktivera kommunens krisledningsfunktion för att stoppa gängvåldet 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: En politisk styrgrupp inrättas i syfte att ta driva frågeställningen i 
initiativärendet. Detta i form av en förstärkt Kommunalrådberedning med 
samtliga kommunalråd samt gruppledare i Kommunstyrelsen. 
Styrgruppen tillsammans med Stadsledningskansliet samt övriga förvaltningar 
ska arbeta efter initiativärendets intentioner och tillsammans vända 
utvecklingen. 

Initiativärendet är med anledning av ovanstående besvarat.       
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Stadsdirektören uppdras att 
aktivera en krisledningsfunktion i form av förstärkt stabsläge på central nivå, 
för att hantera den allvarliga samhällsstörning som gängvåldet utgör. 

Stabsfunktionen uppdras att tillsammans förvaltningschefer ta fram 
handlingsplaner för hur vi tillsammans kan vända utvecklingen i våra särskilt 
utsatta områden, för att på sikt bryta gängens möjligheter till nyrekrytering, 
samt 

Bjuda in civilsamhällets aktörer och näringsliv till ett möte för att diskutera hur 
samhället tillsammans kan vända utvecklingen. 

 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) yrkande. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 426 Dnr KS 2020-00831 1.1.2.1 

Borås Stads yttrande över remiss av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län rörande föreskrifter om förbud 
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka smittspridning av covid-
19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och beslutar att sända in detta till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har den 5 november 2020 fått rubricerade remiss för yttrande. 
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast den 11 
november 2020 kl. 12.00. Den korta remisstiden gör att det inte är möjligt för 
staden att i sin tur remittera yttrandet mer än på begränsat sätt. Borås Stads 
Krisledningsnämnd samt Borås Stads Krisledningsstab har, var för sig, tagit del 
av föreliggande förslag till yttrande den 9 november 2020. 

Länsstyrelsens beslutade, den 29 oktober 2020, att meddela föreskrifter 
innebärande att inga allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar 
inom Västra Götalands län, oavsett plats, sammanhang eller vidtagna 
smittskyddsåtgärder, får samla fler än 50 deltagare. Beslutet är fattat som en 
åtgärd för att motverka ökning av smittspridning av covid-19 i Västra 
Götalands län. Beslutet gäller perioden 1 november till den 19 november och 
kan komma att förlängas.  

Sammanfattningsvis innebär Länsstyrelsens föreskrifter en begränsning när det 
gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt 50 
personer, oavsett plats och sammanhang. Denna inskränkning har gällt 
nationellt sedan förordningens tillkomst den 29 mars 2020, men innebär alltså 
en skillnad från vad som sedan i den 1 november gäller nationellt. Av 
förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar framgår att det nu finns en begränsning av 
deltagarantal till maximalt 300 personer. 

Ett remissförfarande hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län hann inte 
genomföras då man ansåg att regleringen var brådskande och nödvändiga då 
regleringen syftar till att skydda liv och hälsa. Nu inkomna synpunkter bedöms 
dock vara av betydelse i det kommande arbetet och blir en del av Länsstyrelsens 
beslutsunderlag inför en eventuell förlängning av föreskrifterna efter den 19 
november 2020.  
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Borås Stads synpunkter är i korthet följande. 

Med hänvisning till den snabbt ökade smittspridningen i Västra Götalands län 
är det av högsta vikt att åtgärder vidtas för att motverka och stoppa en ökning 
av smittspridningen. Borås Stad menar att nödvändiga åtgärder för att 
åstadkomma en minskning av smittspridningen måste vara prioriterad framför  
annat, liv och hälsa måste komma först. 

Det är dock av största vikt att de åtgärder som vidtas vid varje tid är 
balanserade och relevanta och vidtas under den period som anses nödvändig 
för att minska risken för smittspridning. Det är också av största vikt att 
innehållet i den nya begränsningen blir tydlig och att den kommuniceras på ett 
sätt som gör att samtliga lätt kan ta till sig den nya regleringen rörande 
inskränkning i regeringens ändring vad gäller maximalt antal deltagare i 
sammankomster och offentliga tillställningar.  
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§ 427 Dnr KS 2020-00840 3.2.2.0 

Initiativärende: Vad händer i Borås? 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.     

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)  har lämnat ett initiativärende 
till dagens sammanträde, se bilaga.     

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende: Vad händer i Borås?     
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Polismyndigheten, Centrum för Kunskap och 
Säkerhet, samt andra aktuella organ bjuds in särskilt till Kommunstyrelsen för 
att informera om rådande lägesbild kring gängkriminalitet och narkotika i 
Borås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet 
remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) förslag och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 428 Dnr KS 2020-00722 3.7.2.0 

Äldrehälsa i Borås Stad, utredning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Uppdraget avslutas och ärendet läggs till handlingarna            

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsan i Borås Stad, 
enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 
Uppdraget ingår inte i budget. Motionären tycker att Borås Stad bör inrätta en 
”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vård- 
och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett 
utredningsuppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Utredningen är 
genomförd.  

Vård- och äldrenämnden anser vidare att i Hälso- och sjukvårdsavtalet är 
ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Om 
Borås Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle 
behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Västra 
Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal.  

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- 
och sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås 
Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 
främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 
insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 
ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 
mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 
ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 
att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 
intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vård- 
och äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 
1. Vård och äldrenämndens beslut 

2. Utredning – Äldrehälsa i Borås Stad   
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§ 429 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 
ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Uppföljning godkänns.  
 
Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021.             
 
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. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  
Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.                   
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Beslutsunderlag 
1. Återrapportering boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 2020-09-212. 
Återrapportering boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 
2020-09-25  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Uppföljning godkänns. 
Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021.            
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Uppföljning godkänns. 
Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021.  
Därefter ges Kommunstyrelsen samordningsuppdraget för hemlöshet och 
boendeprocessen, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad 
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§ 430 Dnr KS 2020-00196 1.1.1.1 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion  
angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i 
skolorna om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Avstyrka motionen.            
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
20 föreslagit i en motion att utreda förutsättningarna för att initiera ett projekt 
som syftar till att öka elevers kunskap om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten. Projektet ska så långt som möjligt finansieras med externa 
medel.  
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  
Grundskolenämnden delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att 
elever får kunskap om brott mot mänskligheten, men anser att uppdraget redan 
hanteras i ordinarie verksamhet. Grundskolenämnden avstyrker därför 
motionen. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfattar att motionären har ett 
lovvärt syfte men bedömer att detta inte skall drivas i projektform inom skolan. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför motionen. 
Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att elever ska få kunskap om 
kommunistregimers brott mot mänskligheten. Kommunstyrelsen bedömer 
dock inte att det är politikens roll att detaljstyra vilka moment grundskolan och 
gymnasieskolan har i sin utbildning. Att informera om folkmord och brott mot 
mänskligheten finns i både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. 
Kommunstyrelsen instämmer i Grundskolenämndens och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens beslut och avstyrker därför motionen.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, 2020-02-20 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande, 2020-05-28 
3. Grundskolenämndens yttrande, 2020-08-26 
4. Kommunfullmäktigeskrivelse  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avstyrka motionen. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifall 
till motionen samt texttillägg i Kommunfullmäktigeskrivelsen, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 431 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporten läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1 Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, (nr 380)     
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§ 432 Dnr KS 2019-00070 3.1.2.2 

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för del av 
Fristads Prästgård 1:100, godkännande av att 
Projekthus 66 AB övertar AB Fristad Byggs roll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ingår tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Projekthus 66 
AB enligt upprättat förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ingick 2019-06-03 ett markanvisningsavtal för Prästaskogen i 
Fristad med AB Fristad Bygg om byggnation av del av fastigheten Fristads 
Prästgård 1:100. 

AB Fristad Bygg vill nu avträda denna markanvisning. Projekthus 66 AB, som 
är ett helägt dotterbolag till Järngrinden AB, vill överta denna markanvisning.  

Tilläggsavtal har nu upprättats där Projekthus 66 AB övertar alla AB Fristad 
Byggs åtagande i ovan nämnda markanvisningsavtalet med de två undantagen 
att tiden för markanvisningen förlängs till 2021-12-31 samt att kommunen 
godkänner att ett område benämnt C bebyggs med hyresrätter.                

Beslutsunderlag 
1. Tillägg till Markanvisningsavtal 

2. E-post från Projekthus 66 AB att de vill överta markanvisningen 

3. E-post från AB Fristad Bygg att de avträder markanvisningen 

4. Översiktskarta 

5. Markanvisningsansökan 
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§ 433 Dnr KS 2020-00745 3.1.2.0 

Borås Stads remissyttrande över Information och 
samråd om planerad bergtäktverksamhet på fastig-
heterna Borås Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7, Kyllared 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet sänds till Terraproject med uppmaning att ompröva lokaliseringen.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Martin Nilsson (M) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Martin Nilsson (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén (M). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Terraprojekt har på uppdrag av Fristads Express AB för avsikt att ansöka om 
bergtäktsverksamhet i Kyllared, öster om Borås tätort, söder om riksväg 40 
utmed väg 1704 (Kyllareds väg).  Terraproject har sänt brevinformation till en 
närkrets inom 500 meter från planerad bergtäkt. Informationen har sänts ut för 
att inhämta eventuella synpunkter inför att ansökan om bergtäktsverksamhet 
inlämnas till Länsstyrelsen. Borås Stad äger fastigheter inom närkretsen och har 
därav delgivits informationen. 
Området för täktansökan ska enligt Borås Stads översiktsplan utgöra landsbygd. 
Området ligger i utkanten av ett större naturlandskap som omfattas av höga 
naturvärden och rekreationsmöjligheter, bland annat passerar Sjuhäradsleden 
norr och öster om området. Som närmast ligger Sjuhäradsleden cirka 300 meter 
från området. En bergtäkt i detta läge skulle sannolikt påverka upplevelsen 
negativt för människor som utnyttjar rekreationsmöjligheterna i närområdet.  
Borås Stad ser det som prioriterat att begränsa utsläppen av koldioxid. En ny 
bergtäkts klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp behöver granskas.  
Riksväg 40 utgör ett riksintresse och merparten av alla transporter mellan 
Stockholm och Göteborg går här. Bergtäkten kommer att påverka upplevelsen 
för trafikanter som färdas på riksväg 40. Borås Stad är mån om att områden 
som är synliga från riksväg 40 är visuellt tilltalande för besökande och 
förbipasserande.  
För bergtäkter anges ett skyddsavstånd på 500 meter. Detta skyddsavstånd 
definieras utifrån flera olika störningar som en bergtäkt kan åstadkomma, till 
exempel stoft, vibrationer, buller och stenkast. Det finns bostäder lokaliserade 
inom 500 meter från planerad täkt i både västlig, nordlig och östlig riktning.       
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§ 434 Dnr KS 2019-01076 2.6.1.1 

Anslagsframställan för tillbyggnad av Metergatan SoL, 
Metergatan 2, Temperaturen 13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslag om 5 316 000 kronor för 
ombyggnad av Metergatans psykiatriboende på fastigheten Temperaturen 8, 
Borås Stad, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget.        

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 25 augusti att Kommunstyrelsen 
beslutar att, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget, godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 
tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende på fastigheten Temperaturen 13. 

Gemensamhetsutrymmena är för små och skapar konflikter mellan de boende. 
Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna 
påtalat behovet av att tillskapa mer gemensamhetsytor. 

Detaljplanen medger en utbyggnad. Total tillbyggd del är 125 kvm BTA. Total 
befintlig yta som berörs av ombyggnationen är 210 kvm. 

Projekteringsframställan godkändes i Kommunstyrelsen 2020-01-20. Projektet 
finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 till ett belopp av 6 500 000 kr. 
Investeringsutgiften för projektet baseras på inkomna anbud till 5 316 000 kr. 
Årskostnaden för projektet beräknas till 1 282 760 kr och den förändrade 
årshyran efter projektets färdigställande till 267 576 kr.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 2020-10-12  

2. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, 2020-08-25. 
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§ 435 Dnr KS 2020-00751 3.3.6.0 

Justering av regler för färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler för färdtjänst § 6 Avgifter får följande lydelse: 

Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 
enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller 
ombord på buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift. 

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. 

Avgift för ledsagare uttas inte. 

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan 
färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften 
inom färdtjänsten.            

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår en justering i regelverket för färdtjänst med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. I november 2020 
ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då färdtjänsten enligt 
gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det konsekvenser för 
färdtjänstens kostnader. 

Enligt dagens regler ska Borås Stad följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett 
för resor i hela färdtjänstområdet. Detta innebär en stor förändring för resor 
som görs från Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr 
billigare för kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår 
fordonsflotta. Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer 
också sänkas kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen. 

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Tekniska nämnden anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en 
skälig egenavgift för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för 
Borås Stad. 
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Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Förslag från Tekniska nämnden  
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§ 436 Dnr KS 2020-00761 1.2.4.1 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.             

Sammanfattning av ärendet 
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin 
(Proteko) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen.           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 

2. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019, 2020-10-07  
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§ 437 Dnr KS 2020-00771 2.4.2.4 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borgensavgift med 0,65% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 300 000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 
Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 
även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 
externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 
låneomsättning. 

Låneomsättning av befintliga borgensåtaganden   

Under perioden december 2019 till och med oktober 2020 har Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som ryms inom Borås 
Stads ursprungliga borgensåtagande för föreningen.  

Borgensavgift behöver fastställas för lån på 6 300 000 kr. Uppgift från 
kreditgivaren har visat på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen 
respektive utan kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig 
borgensavgift. 

Mot bakgrund av delegationsbeslut 17/2020 diarienummer 2020-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,65% avseende lån på 
6 300 000 kr.          
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§ 438 Dnr KS 2020-00596 2.4.2.25 

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att Borås Stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 
2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Borås Stad åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.   

Att Borås Stad bekräftar att Kommuninvest äger företräda Borås Stad genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 

Att Borås Stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av de medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Att Borås Stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari Borås Stads ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kerstin Hermansson (C) 
och finanschefen Susanne Glans att för Borås Stads räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.           
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest Ekonomiska förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningens helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Kommuninvest Ekonomiska 
förenings stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
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separat undertecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Borås Stad utfärdade sin borgensförbindelse den 6 
december 2011. 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer inom 
kort att löpa ut och därför behöver Kommunfullmäktige fatta ett beslut som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). 
Borås Stad undertecknade både regressavtalet och garantiavtalet den 6 
december 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför bekräftas i enlighet med vad som angivits för borgensförbindelsen.           
 
Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
2. Skrivelse Kommuninvest, 2020-07-21  
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§ 439 Dnr KS 2020-00666 1.1.6.4 

Information om kapitaliseringen av Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att Borås Stad till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 41 447 040 kronor samt att Kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt utgiven person att för 
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utse Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Kerstin Hermansson (C) och finanschefen Susanne Glans att för 
Borås Stads räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.           
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomiska förening (”Föreningen”) 
sedan år 2011. För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med 
en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 
2020 beslutades om en ändring av stadgarna som innebar att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner. För Borås Stad innebär den nya nivån av den obligatoriska 
medlemsinsatsen att medel motsvarande 41 477 040 kronor ska inbetalas till år 
2024, vilket motsvarar ett årligt belopp på 10 361 760 kronor.            

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
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2. Skrivelse Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-09-03  
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§ 440 Dnr KS 2020-00650 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna och 
de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Upprättad lista över ärenden som behandlas i samband med rapporten 
godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 284 mnkr. Prognostiserat 
helårsresultat för 2020 är 185 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per 
augusti. 

Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke 
budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 60 mnkr. 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 

Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka 
med 4,0 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver 
de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade 
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 
mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser 
redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och möta en avtagande 
konjunktur fick nämnderna hantera ett effektiviseringskrav på 0,5 % under 
2020, liksom för 2019. 

Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins 
påverkan på verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteintäkterna 2020 har 
p.g.a. Covid19 fått reviderats ned med ca -70 mnkr. Detta stora bortfall har 
hittills från statens sida kompenserats mer än väl med ökade generella 
statsbidrag. För Borås del innebär alla tillskotten som kommit i olika omgångar 
under Covid19- perioden hela 155 mnkr i ökade generella statsbidrag under 
2020. Tack vare dessa stora tillskott, tillsammans med ersättning för sjuklöner 
på ca 50 mnkr, beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat på relativt 
höga +185 mnkr för helåret 2020. Några händelser under året som har direkt 
bäring på Covid19 och kommunens ekonomi är värda att kommenteras särskilt 
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§ 441 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

Samrådsyttrande 2 för ny järnväg mellan Göteborg-
Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, 
Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, 
Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands län 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder remissyttrande samt Miljöförvaltningens bilagor 
till Trafikverket.        
 
Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har fått en förfrågan från Trafikverket om att inkomma med 
synpunkter över samråd 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor. Borås Stad lämnar härmed synpunkter enligt nedan på 
samrådshandlingen, delen Göteborg-Borås. 
I arbetet med att ta fram Borås Stads samrådssvar har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen (bilaga 1 och 2) samt 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen medverkat.  
 
Borås Stads yttrande 
Borås Stad har antagit ett inriktningsdokument (2019-12-09). Syftet med 
inriktningsbeslutet är att tydliggöra varför Borås Stad ser det som nödvändigt 
att få till stånd en snabb utbyggnad av ny järnväg mellan Borås och Göteborg. 
Borås Stad avser att i samverkan med närliggande kommuner, 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt näringsliv arbeta för att förverkliga en 
snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg som ger 
förutsättning för en samhällsutveckling med lokala, regionala och nationella 
nyttor, samt bidrar till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft. 
 
Målet är att sträckan Borås-Göteborg, som är en del av ny stambana, ska byggas 
ut i ett sammanhang, vara helt finansierad, samt att anläggningen ska driftsättas 
under perioden 2035-2040. Med en restid på 35 minuter och ett stationsläge 
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centralt vid Landvetter flygplatsterminal och vidare via Mölndal uppnås såväl 
hållbarhet som stora och viktiga samhällsnyttor.  

Beslutsunderlag 
1. E-post, Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor, 2020-09-14 

2. Kulturarvsanalys, bilaga till miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-14 

3. Ika-samrådshandling 2020-09-09, kap 0-4.3, 2020-09-14 

4. Ika samrådshandling 2020-09-09, kap 5-6, 2020-09-14 

5. Ika samrådshandling 2020-09-09, kap 7-10 (1), 2020-09-14 

6. Ika samrådshandling 2020-09-09, kap 7-10, 2020-09-14 

7. Ika samrådshandling 2020-09-09, kap kap 4.4-4.7, 2020-09-14 

8. lu samrådshandling 2020-09-09 kap 0-3, 2020-09-14 

9. lu samrådshandling 2020-09-09 kap 4.3.3-4.6.4, 2020-09-14 

10. lu samrådshandling 2020-09-09 kap 4-4.3.2, 2020-09-14 

11. lu samrådshandling 2020-09-09 kap 5.3-10, 2020-09-14 

12. lu samrådshandling 2020-09-09 kap 5-5.2.5, 2020-09-14 

13. mkb samrådshandling 2020-09-09 kap 0-4, 2020-09-14 

14. mkb samrådshandling 2020-09-09 kap 5-7, 2020-09-14 

15. mkb samrådshandling 2020-09-09 kap 8-15, 2020-09-14 

16. planläggningsbeskrivning 20200831, 2020-09-14 

17. samrådsredogörelse 2020-06-25, 2020-09-14 

18. Samrådsremiss samråd 2, 2020-09-14   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(45) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-09 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 442 Dnr KS 2018-00702 3.1.1.1 

Granskningsyttrande för detaljplan Centrum, Vile 7 med 
flera 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 
 
Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i den södra delen av Borås stadskärna och omfattar ca 
1900 m2. Planområdet omges av Åsbogatan i norr, Sparregatan i öst, Kvarn-
gatan i söder och Allègatan i väst.  
Detaljplanen möjliggör att den södra delen av kvarteret Vile får byggas på med 
två våningar. Påbyggnaden planeras att bestå av bostäder. Detaljplanen 
möjliggör också att området mot Kvarngatan får överbyggas. Avsikten är att 
denna överbyggnad ska innehålla bostäder. Sammanlagt motsvarar detta cirka 
3300 m2 BTA. Utöver den tillkommande bebyggelsen, möjliggör detaljplanen 
att den befintliga byggnaden också kan innehålla bostäder. Den befintliga och 
tillkommande bebyggelsen blir totalt cirka 9500 m2 BTA. Det blir sammanlagt 
127 lägenheter på 75 m2.  
Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen, eftersom översiktsplanen 
understryker att ny bebyggelse i första hand ska tillkomma genom förtätning 
och komplettering. Resultatet är att mark och infrastruktur utnyttjas optimalt. 
Fastigheten ligger även nära kollektivtrafik och cykelvägar, vilket ger goda 
förutsättningar för hållbart resande. Tillgången till parkering genom parkerings-
köp behöver säkerställas.               
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