
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Delegationsbeslut 2018-11-12 och 2018-11-13 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2018-10-25 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2018-10-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2018-10-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00685 1.1.2.25 Programområde 1 

Handläggare: Monika Spjuth 
 

Datum 

20181022 Svante Stomberg   

  Kommunchef 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Spjuth 
Handläggare 
033 357039 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00685 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2018-11-12 och 2018-11-13 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (27-28/2018) -  

Upptagande av lån EMC-projektet  (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

2. Delegationsbeslut: Yttrande över hemvärnsmän (8/2018) (bil.) 

Dnr 2018-00007, 3.2.2.7, Programområde 1 

 

3. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän (17/ 2018)  (bil.) 

Dnr 2018-00013, 2.4.2.5, Programområde 1 

 

4. Delegationsbeslut: (2018/1) Rivning av kommunala  

byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av 

kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse (bil.) 

Dnr 2018-00018, 3.1.4.1, Programområde 4 

 

 

               

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Förvaltningschef 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00018  - 1 

 

Maria Andrén 
Handläggare 
033 - 357288 
 

 

 

Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med 

undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och 

rivningar av principiell betydelse 

Delegationsart 

Svar på begäran från Lokalförsörjningsnämnden om rivning av 

ladugårdsbyggnaden på fastigheten Körsbärsträdet 4, Katrinebergsgatan 21, 

Borås. 

C.5 Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av 

byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse 

Beslut 

Ladugårdsbyggnaden på fastigheten Körsbärsträdet 4 ska rivas. 
Rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden. 

Sammanfattning 

På fastigheten Körsbärsträdet 4 finns idag en ladugårdsbyggnad som finns med 

i kommunens nu gällande kulturmiljöprogram och kan därför beaktas som en 

miljö som är skyddsvärd enl. Plan och Bygglagen. En tidig kontakt är tagen med 

stadsantikvarie för att råda i frågan och viss samsyn finns att rivning är den 

mest fördelaktiga åtgärden för Borås Stad ur ett ansvars och ekonomiskt 

perspektiv eftersom ladugårdsbyggnaden kräver en stor underhållsinvestering. 

Ladugårdsbyggnaden är i mycket dåligt skick och har till vissa delar stora skador 

i takkonstruktionen och det föreligger rasrisk på specifika ställen och 

underhållsmässigt anses detta inte vara möjligt att åtgärda med de medel som 

finns avsatta att utföra åtgärdena med.  

Lokalförsörjningsnämnden förslår att ladugårdsbyggnaden på fastigheten 

Körsbärsträdet 4 ska rivas och att bevarandeinsatserna ska inrikta sig mot att 

renovera och bevara begravningskapellet och den röda komplementbyggnad  på 

fastigheten Körsbärsträdet 4. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 



Borås Stad 
Datum 

2018-08-24 
 Sida 

2(2) 

 

 

Handläggare 
Maria Andrén 



Ansökan om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän 

(Denna ansökan ska ifyllas och inskickas till Finansavdelningen tillsammans med ifylld blankett 
"First Card, Inköpskort, enligt befintligt avtal") 

Ansökande förvaltning: Kulturförvaltningen 

Kortinnehavares namn: Linda Nyberg 

Kortinnehavares personnummer: 

Önskad köpgräns: 30 000 

Motivering till erhållande av betalkort: 

Borås Stadsbibliotek har i uppdrag att köpa in litteratur på de språk som talas och efterfrågas i 
kommunen. För att kunna tillgodose detta behov behöver biblioteket ibland vända sig till 
bokhandlar utomlands, från vilka det inte går att handla på faktura utan kräver direkbetalning. 
Då vi i år har valt att inte köpa in 6-årsböcker så det finns det 90.000 kvar från kulturrådets 
litteraturstöd. Dessa har ledningen beslutat ska användas för att köpa in mångspråkslitteratur 
och jag skulle därför behöva höja vår köp gräns till 30 000 kr/mån resten av året. 

Er kontaktperson: Lena Wallengren 

Datum och Underskrift: I Y I [)0'1 
. ' ~ - '  

(av överordnad chef) 

Namnförtydligande: L 2 V \  C"' \;\;(\ l I e u · ' ' \ '  (V1

___________________________________ 
Fi11ansavde/11i11gms notetinga,:· 

Delegationsbeslut om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän: 
Med stöd av kommunstyrelsens delegering beslutar undertecknad inom ramen för kommunstyrelsens 
beslut att: 

 Ansökan godkänns. 

D Ansökan avslås.
Diarienumme,2_0 ( $:<:SOOSS 002 

Löpnummer: {:r 
Datum: 2_() f P{ / (} () cg // ., 

1 /  

Underskrift: / ;I .· .. f ,
Martin Jakobsson, finanschef 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
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Datum 

2018-10-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00007 3.2.2.7 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 
 

 

 

Yttrande rörande hemvärnsmän 

(Ärende 18/2018) 

Delegationsart 

A:12 Yttrande över hemvärnsmän 

Beslut 

Delegationen beslutar 
Ansökningen tillstyrkes. 

Sammanfattning 

Tobias Magnusson har ansökt om antagning i allmänna hemvärnet. 
Ansökningen tillstyrkes. 

Beslutet expedieras till 

Försvarsmakten 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Peder Englund 
Avdelningschef 






