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§ 351   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Svalander (L) med 
Tom Andersson (MP) som ersättare      
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§ 352   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 14:50-15:15     
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§ 353 Dnr KS 2020-00617 1.1.2.25 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
1. Datainspektionens beslut om ändring av tillstånd till kameraövervakning 

utfärdat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (dnr 211-18861-2014) för 
Södra Älvsborgs Sjukhus. DI-2019-7956   

 Dnr 2020-00004 
 
2. Datainspektionens beslut om tillstånd till kameraövervakning vid Ryaverket 

Kraftvärmeverk, Bäckeskog. Dnr DI-2019-8509 
 Dnr 2020-00004 
 
3. Datainspektionens beslut om tillstånd till kameraövervakning vid Gässlösa 

avloppspumpstation, Gässlösavägen 41. Dnr DI-2019-8510 
 Dnr 2020-00004 
 
4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 25 augusti 

2020 
 Dnr 2020-00031 
 
5. Planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi och Miljö 
 Dnr 2020-00034 
 
6. Expedierat ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för 

att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 till Socialstyrelsen 

 Dnr 2020-00532     
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§ 354 Dnr KS 2020-00619 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 7, 2020 
Dnr 2020-00013 

 
2. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst  

5 000 kr (ärende 9 2020) - Delegationsbeslut kring handkassa  
Vård- och äldreförvaltningen 
Dnr 2020-00009 

 
3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 23 2020) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2020-00008 

 
4. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-08-07 (57/2020) 
F 2020-00050,  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 – 2020-06-25 (87/2020) 
F 2020-00101,  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 – 2020-06-16 (86/2020) 
F 2020-00112,  2.3.1.1, Programområde 1 

 
7. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-06-29 (88/2020) 
F 2020-00123, 2.3.1.1, Programområde 1 
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8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-02 (89/2020) 
F 2020-00124 2.3.1.1, Programområde 1 

 
9. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-31 (92/2020) 
F 2020-00131 2.3.1.1, Programområde 1 

 
10. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-29 (93/2020) 
F 2020-00132 2.3.1.1, Programområde 1 

 
11. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-29 (94/2020) 
F 2020-00133 2.3.1.1, Programområde 1 

 
12. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-29 (95/2020) 
F 2020-00134 2.3.1.1, Programområde 1 

 
13. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2020-07-31 (96/2020) 
F 2019-00135  2.3.1.1, Programområde 1  

 
14. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar –  2020-08-18 (98/2020) 
F 2020-00138  2.3.1.25, Programområde 1 

 
15. Löneinplaceringsbeslut 

2020-06-24--2020-08-20 (2137-2434/2020)  
F 2020-00143 2.3.6.1, Programområde 1 

 
16. Löneinplaceringsbeslut 

2020-04-23--2020-06-26 (HSV019-HSV037/2020) 
F 2020-00144 2.3.6.1, Programområde 1 
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17. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket utbetald lön 
2019-11-05 (165/2019) 
F 2019-00202 2.3.6.25, Programområde 1 

 
18. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket utbetald lön 

2020-07-15 (91/2020) 
F 2020-00130  2.3.6.25, Programområde 1 

 
19. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner enligt 

gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  
2020-06-30 (132-166/20), 2020-07-31 (167-186/20)   
F 2020-00142  2.3.9.4, Programområde 1         
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§ 355 Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem  

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås   

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.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 
Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 
och hinna remitteras till berörda instanser.  

Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 
upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 
jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 
rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 
oberoende av programmet.  

      

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 356 Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3 

Fyllnadsval till Fair Trade City 

Kommunstyrelsens beslut 
Mattias Karlsson (M) väljs till ledamot i Fair Trade City till och med 31 
december 2022.            

Beslutsunderlag 
1. Fyllnadsval till Fair Trade City  
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§ 357 Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 
Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.   

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

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 
om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 
har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 
Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 
den 30 september 2020.                             

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder   

 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stads-
revisionen. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till 
Stadsrevisionen med föreslagna ändringar, se bilaga. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att den gemensamma 
rutinen för nämndernas ärendeberedning lyfts i partiöverläggningar före den 
behandlas av Kommunstyrelsen och fastställs av Kommunfullmäktige, se 
bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Stefan 
Lindborgs (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 358 Dnr KS 2020-00610 1.2.4.1 

Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Delårsbokslut till och med augusti 2020 godkänns och läggs till handlingarna.               
 
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. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-09-21 

2. Bilaga, Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen   

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Delårsbokslut till och med augusti 2020 godkänns och läggs 
till handlingarna. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Delårsbokslut t.o.m. augusti 2020 
godkänns och läggs till handlingarna med följande ändringar: 
Kommentaren till första uppdraget under rubriken Livskraftig stadskärna, 
Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås, 
ändras till ”Uppdraget ska genomföras” samt att status T2 2020 för samma 
uppdrag ändras till ”Ej genomfört”, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 359 Dnr KS 2020-00611 1.2.4.1 

Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 
handlingarna.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-09-21 

2. Bilaga, Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige   
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§ 360 Dnr KS 2019-00798 1.1.2.1 

Svar på initiativärende: Politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna Andreas Exner och Kristian Silbvers har 2019-09-16 
lämnat in ett initiativärende till Kommunstyrelsen där de bland annat föreslår 
att en revidering ska genomföras av Borås Stads visselblåsarfunktions avseende 
målgrupp och omfattning. De lyfter fram de oklarheter som finns vad gäller 
vem som har arbetsmiljöansvar för de politiska sekreterarna vilket bland annat 
får konsekvenser när en anmälan till visselblåsarfunktionen rör en förtroende-
vald eller en politisk sekreterare.      

Kommunstyrelsen kommer se över visselblåsarfunktionen avseende målgrupp 
och omfattning.  

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende- Politiska organisationen 
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§ 361 Dnr KS 2018-00708 1.1.1.3 

Fyllnadsval Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

Kommunstyrelsens beslut 
Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommun-
styrelsens förhandlingsdelegation från den 21 september 2020. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
från den 21 september 2020.                
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§ 362 Dnr KS 2020-00699 1.2.2.25 

Initiativärende: VD rekrytering 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet avslås.      

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt förslag. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD). 

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

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: VD rekrytering      

 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: att revidera Borås Stads gemensamma ägar-
direktiv för Borås Stads bolag i enlighet med ärendets intentioner. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: Initiativärendet avslås. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar att 
initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet ska remitteras till Stadsledningskansliet för beredning och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Ärendet skall avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels om ärendet skall avslås 
och dels om ärendet skall bifallas och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 363 Dnr KS 2016-00625 730 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-
Britt Eckerström (C) Serviceinsatser i privat regi 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande, se bilaga.     

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (C) har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat in förslaget att hänvisa äldre i 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnäratjänster och skapa 
ett ersättningssystem som fungerar som en voucher.  

Sedan motionen skrevs har ytterligare motioner inkommit till Vård och 
äldrenämnden inom näraliggande område, VAN 2018-00094 och 95 respektive 
2019-00037. Utöver dessa har nämnden gett Vård och äldreförvaltningen ett 
uppdrag att utreda förenklad biståndsbedömning samt hur det skulle kunna 
tillämpas. Arbetet har pågått under 2019 och beslut att fastställa regler för 
förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 december 2019, VAN 
2019-00213.  

Nämnden fastställde reglerna om förenklat beslutsfattande avseende insatserna 
städ och tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 
april 2020 och ska utformas så att det ökar personens möjlighet att leva ett 
självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och 
planeras. 

Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att 
personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 
75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som 
kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 
Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala 
verksamheten utför.  
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Principiellt innebär förslaget att hänvisa äldre i behov av serviceinsatser till 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster att en brukare kan välja utförare och 
utformning av biståndet vilket också de beslutade riktlinjerna innebär. Eftersom 
äldre i behov av insatser kan välja utförare för de beviljade insatserna liknar 
förenklat beslutsfattande på avgörande punkter förslaget att hänvisa äldre i 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 
om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 
beslutet i december 2019. Nu väntar verkställighet av beslutet vilket innebär att  
motionen anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion: Serviceinsatser i privat regi, 2017-03-01 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Fullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fullmäktige anser motionen bifallen, se bilaga. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att motionen avslås, 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 Ylva Lengbergs (S) förslag, 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons KD) yrkande och dels till 
Stefan Lindborgs (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 364 Dnr KS 2020-00573 1.1.2.1 

Svar på remiss av betänkandet Högre växel i minori-
tetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27) 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vem som ska 
utföra uppdraget samt övergripande syfte med uppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur ansvaret för samordning, 
utveckling och uppföljning ska organiseras. Utredningen har också haft som 
uppdrag att föreslå hur uppföljningsarbetet kan förbättras. Syftet hat varit att 
åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en 
stärkt minoritetspolitik. Utredningen beskriver att en rad viktiga insatser har 
gjorts tidigare men att det är dags att lägga in en högre växel i arbetet.  

Utredningens fokus ligger på att förändra arbetet mot en mer detaljerad och 
kravställd uppföljning. Det ska ske genom att Sametinget och Länsstyrelsen i 
Stockholms län ska förlora uppdraget till förmån för Institutet för språk och 
folkminnen (Isof). Genom att samla flera frågor som rör de nationella 
minoriteterna finns det bättre förutsättningar för regeringen att styra 
inriktningen på verksamheten och nyttja de samlade resurserna effektivt och 
ändamålsenligt. Den analysen delas men det är inte en nödvändighet för att 
uppfylla de övriga förändringarna som föreslås.  

Det övergripande syftet med uppdraget ska enligt förslaget ha en pådrivande 
och uppmuntrande roll utanför förvaltningsområdena. Borås Stad anser att 
denna roll inte är tillräcklig utan efterfrågan mer effektiva styrmedel och 
förslagets ska nå sina mål.                

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27), 2020-09-21 

2. Svar på remiss, Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - 
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27), 2020-09-21   

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(44) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 365 Dnr KS 2020-00607 3.1.2.6 

Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 
tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 
och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Innevarande år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter 
och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträtts-
avgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla 
från 2022-01-01, 2022-07-01 och 2022-10-01. Avgäldsperioderna är 20 år för 
verksamhetsfastigheten, samtliga hyreshusfastigheter samt för 84 av småhus-
fastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder.  
 
Beslutsunderlag 
1. Omreglering 2020 - lista 
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§ 366 Dnr KS 2020-00334 3.1.2.2 

Markanvisning till AB Toarpshus för byggande av 
trygghetsbostäder vid Dalhem i Dalsjöfors på 
Kerstinsgärde 1:85 och del av Kerstinsgärde 1:2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med AB Toarpshus enligt 
upprättat förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
AB Toarpshus begärde i mars 2020 markanvisning för Kerstinsgärde 1:85 och 
del av Kerstinsgärde 1:2 för byggande av cirka 35 trygghetsbostäder. Området 
är beläget norr om och i direkt anslutning till Dalhem och innebär att den 
kvarvarande byggrätten i gällande detaljplan som är från 2009 nu kan bebyggas. 

Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 2021-12-31 har 
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmarken samt 
övriga villkor avseende exploatering av området.               

Beslutsunderlag 
1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 
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§ 367 Dnr KS 2020-00390 1.2.3.3 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 
årsredovisning 2019 skickas till Stadsrevisionen.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.      

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 
huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Man anser dock att års-
redovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt påpekar att 
uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och uppdrag. 
Upplysningar i form av noter/tilläggsupplysningar och analyser behöver även 
förbättras.                

Beslutsunderlag 
1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2019, 200420 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019” 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kom-
munstyrelsen beslutar: Upprättat svar från Kommunstyrelsen på 
revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2019 skickas till Stads-
revisionen. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Upprättat svar från Kommun-
styrelsen på revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2019 skickas till 
Stadsrevisionen enligt föreslagna ändringar, se bilaga. 

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 368 Dnr KS 2020-00613 2.4.2.25 

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder 
för Blinda i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att bevilja kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 
859 000 kronor för planerat fönsterbyte i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, 
Salängsgatan 7A och B i Borås. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och 
borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna namnändring till Stiftelsen 
Bostäder för synskadade i Borås.            

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2020-08-25 inkommit med ansökan 
om kommunal borgen, 859 000 kronor, för finansiering av planerat fönsterbyte 
i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, Salängsgatan 7A och B i Borås. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad dels förvärva, bygga och förvalta 
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och 
samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och 
använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring 
åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek och dylikt för blinda. 
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 
Fastigheten som delvis är ombyggd under år 1993 bebos till cirka 50 % av 
synskadade och innehåller 12 lägenheter och 1 lokal. 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 
externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. 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. Borgen till externa 
parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften betalas årligen och omprövas därefter 
vid varje låneomsättning. 
 
Kommunstyrelsens ser positivt på stiftelsens verksamhet och bedömer det 
rimligt med en borgensförbindelse på 859 000 kronor under maximalt åtta år. 
Borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.  
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Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2019-06-10 fattat beslut 
om namnbyte till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås. Men för att ett 
namnbyte ska bli gällande krävs enligt stiftelsens stadgar ett godkännande av 
kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21 

2. Ansökan om kommunal borgen, Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, 2020-
08-23 

3. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, borgensåtagande, 
2020-08-20 

4. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, namnbyte, 2019-06-
10 

5. Stadgar för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås   
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§ 369 Dnr KS 2020-00615 2.4.2.2 

Ökad kreditlimit Viskaforshem AB 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kreditlimiten avseende år 2020 för Viskaforshem AB ökas med 17 miljoner 
kronor, till 428 miljoner kronor.         

Sammanfattning av ärendet 
Viskaforshem AB har inkommit med ansökan om utökad kreditlimit med 17 
miljoner kronor för år 2020, till en sammanlagd limit på 428 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar normalt om bolagens finansiering i samband med 
godkännande av bolagets budget, men då befintlig limit inte är tillräcklig med 
anledning av två nybyggnadsprojekt som är igång, behöver separat beslut om 
ökad limitgräns för år 2020 fattas. 

Bolaget har inför 2020 fått 15 miljoner kronor i ökad kreditlimit. Med anledning 
av att nybyggnadsprojektet trygghetsbostaden ”Friskafors” nu har kommit 
igång och att Källsprångsvägen pågår, och beräknas vara klart under våren 
2021, finns ett behov av en utökad kreditlimit. Båda projekten är enligt plan och 
håller budget. 

För att finansiera ovanstående pågående projekt och ge bolaget nödvändig 
rörelsekredit fram till att Kommunstyrelsen godkänner budget och finansiering 
för 2021 föreslås en ökad limit på 17 miljoner kronor.      

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-09-21 

2. Styrelseprotokoll 

3. Framställan Viskaforshem AB, 2020-08-17  
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§ 370 Dnr KS 2020-00647 1.2.4.0 

Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kronor avseende fastigheten 
Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på Gässlösavägen i 
Borås.   

Bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 100 000 kronor avseende 
fastigheten Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på 
Gässlösavägen i Borås.   

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade på sitt möte 2020-08-25 att föreslå 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna nämndens framställan om ett 
investeringsanslag på 14 000 000 kronor avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen i Borås.  

Objektet finns inte med i Borås Stads investeringsbudget 2020. 

År 2019 förvärvade Borås Stad fastigheten Wiskania i strategiskt syfte. 
Fastigheten övergick för förvaltning till Lokalförsörjningsnämnden under 
hösten 2019.  

Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att 
fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i 
området samt att skalskyddet är tätt. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens 
tekniska status och bedömningen är att det krävs flera åtgärder för att kunna 
uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som 
möjligt: 

Byte av yttertak  

13 450 000 kronor 
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Plåtarbeten 
 
Rivning av skorsten  
300 000 kronor 
250 000 kronor 
 
Summa 
14 000 000 kronor 
 
Dessa kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon 
upphandling. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt 
föreslås Kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen ett extra 
anslag med 2 100 000 kronor, vilket motsvarar 15 % av investeringsanslaget. 
Detta extra anslag kan användas om avvikelser uppkommer i samband med 
upphandlingen.  

Beslutsunderlag 
1. Framställan om investeringsanslag avseende Wiskania från 
Lokalförsörjningsnämnden   
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§ 371 Dnr KS 2020-00648 3.3.1.0 

Externt samarbete med biogas 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att godkänna att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern 
part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas.            

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om ett 
bemyndigande för bolaget att ingå ett samarbetsavtal med extern part.  

Sedan Borås Energi och Miljö AB förlorade lokaltrafiken som biogaskund har 
bolaget arbetat med olika strategier för att finna avsättning för bolagets 
producerade biogas. Under hösten 2018 antog bolagets styrelse en framtida 
inriktning som bland annat innebär att: 

Biogasen ska uppgraderas alternativt förvätskas bland annat med tanke på 
nationella klimatmål för transportsektorn. 

Förädling av producerad biogas bör ske av en extern part 

De investeringar som krävs för att uppgradera biogas och eventuellt även 
förvätskas bör därför tas av extern part. Nya anläggningar för biogasen 
förutsätts kunna placeras på Sobacken. 

Bolaget bör gå ut brett och utvärdera flera alternativa partners för att försöka 
sälja biogasen/rågasen till bästa marknadsvillkor. 

Bolaget har gått ut på marknaden och tillfrågat ett antal olika aktörer på 
marknaden och under våren har ett par företag lämnat konkreta affärsförslag. 
Bolaget har valt att gå vidare med den slutkandidat som har lämnat det mest 
affärsmässigt fördelaktiga affärsförslaget. Aktuellt affärsförslag bygger på att all 
producerad rågas säljs till samarbetspartnern som i sin tur förädlar och avyttrar 
biogasen på biogasmarknaden. Borås Energi och Miljö AB har i juni tecknat ett 
Letter of intent (LOI) med aktören och kommit fram till ett förslag på 
samarbetsavtal. Bolaget vill nu gå vidare med slutförhandling och teckna avtal. 

Då detta är en fråga av principiell beskaffenhet och av större vikt för bolaget 
ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i frågan. 
Kommunstyrelsen ser att affärsområdet biogas idag levererar minusresultat och 
delar bolagets uppfattning att det är av stor vikt att få till positiva ekonomiska 
resultat. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 
bedömning och är positiv till att bolaget tecknar samarbetsavtal med extern 
part.            
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21  

2. PM Borås Energi och Miljö AB 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-08-25  
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§ 372 Dnr KS 2019-01025 1.1.6.4 

Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i 
leadersamarbete under 2021–2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling 
enligt leadermetoden under 2021–2027.        

Sammanfattning av ärendet 
Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbetet 
 
EU:s programperiod går nu mot sitt slut och det har blivit dags att förbereda 
oss för det fortsätta arbetet under kommande programperiod 2021–2027. Den 
8 maj skickades ett brev ut från Jordbruksverket till landets alla kommuner, 
med information om vad vi idag vet om nästa programperiod. I brevet framgick 
bland annat att minst 5 % av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling genom leader-
metoden och att det även fortsättningsvis sannolikt kommer att krävas offentlig 
medfinansiering.    
 
Beslutsunderlag 
1. Lokalt ledd utveckling genom Leader, 2020-05-08 
2. Leader Sjuhärad, 2020-05-18  
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§ 373 Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att 
bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3. 

Sammanfattning av ärendet 
I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 
att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 
tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 
all mark. 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. 
Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 
utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 
och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Att bilda ett 
naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika 
ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna 
bevaras. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, två ladugårdar, tre 
uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Denna sammanhängande 
gårdsmiljö är värdefull att bevara.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 
bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Fastigheten omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat kring 
gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 
angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

LONA-bidrag (Statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala naturvårds-
projekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr har beviljats för restaurering 
och reservatsbildning av Gåshult.  Borås Stads naturvårdsfond har beslutat om 
bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr vilket utgör större delen av kom-
munens egenfinansiering i LONA-projektet. Att många åtgärder kan göras 
inom LONA-projektet innebär att mer kan vara färdigställt när reservatet 
formellt bildas.     

Inom naturvårdsgruppen har en arbetsgrupp för Gåshult bildats under våren 
2020. LONA-projektet administreras av miljöförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
1. Karta, Gåshult 3:3 
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2. Översiktskarta Gåshult 3:3 

3. Förrättningskarta Gåshult 3 3 

4. Markförvärv, beslut, 2019-00911    
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§ 374 Dnr KS 2020-00407 3.3.2.0 

Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.  

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 
som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 
vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare samt 
utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.  
 
Borås Energi och Miljö AB ges också i uppdrag att bevaka vattenförsörjningen 
ur ett större regionalt perspektiv. 
 
Protokollsanteckning 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet som fullmäktige fattar är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för 
att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede 
beroende på vad detaljstudien visar. Dricksvattenförsörjningen till Borås 
behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i 
Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera 
vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och 
kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt. Tillgången 
till vatten är grundläggande för att en stad och dess samhällsfunktioner ska 
fungera och det är därför viktigt att även se över försörjningssäkerheten. I de 
studier som har gjorts framgår det att Tolken är den vattentäkt som bäst 
uppfyller kravet på vatten med bra kvalitet, tillräcklig mängd och försörjnings-
trygghet till minst kostnad. Tolken är också den vattentäkt som ger lägst 
driftkostnad eftersom råvattnets kvalitet är hög vilket minskar användningen av 
kemikalier. Tolken ligger dessutom högt vilket minskar energianvändningen för 
pumpning till Borås. 
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Största delen av sjön Tolken ligger i Ulricehamns kommun. Det är därför av 
stor vikt att Borås Energi och Miljö AB samverkar med Ulricehamns kommun 
under hela utredningsprocessen. Det är också av stor vikt att samverka med 
berörda boende och markägare i och utanför kommunen.           

Beslutsunderlag 
1. Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning, 20200504 

2. Slutkoncept förstudie dricksvattenförsörjning, 20200504 

3. Protokoll 200422, 20200504 

4. protokoll 200528, 20200604 

5. Frågor och svar nytt vattenverk, 20200828  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Sjön Tolken väljs för fortsatta utred-
ningar om framtida dricksvattenförsörjning.  
Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 
som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 
vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare och 
utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar på följande ändringsyrkande: Följande ändras från: 
”påverkar boende, markägare och utbyggnadsplaner i Ulricehamn” 
Till:  
”påverkar boende, markägare samt utbyggnadsplaner i Ulricehamn”  
 
Följande stycke läggs till: 
”Borås Energi och Miljö AB ges också i uppdrag att bevaka vattenförsörjningen 
ur ett större regionalt perspektiv”. 
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§ 375 Dnr KS 2020-00346 1.1.2.1 

Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen 

Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.        
 
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. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.      

Beslutsunderlag 
Missiv extern Rusremiss 2020-04-07 

Bilaga 1 Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland 2020-04-07. 

Bilaga 2 Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin 2020-04-07 

Bilaga 3 Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 2020-04-
07 

E-post, remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
2020-04-07   
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Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra 
Götalandsregionen.       
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra 
Götalandsregionen med föreslagna ändringar, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra 
Götalandsregionen med föreslagna ändringar, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Annette 
Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 376 Dnr KS 2020-00173 1.2.3.1 

Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns.       
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.             

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017 och de regler som gällt är 
från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 
arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 
sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   

Bifogat finns de reviderade reglerna samt reglerna från 2017-01-16.   

Beslutsunderlag 
1. Regler för visselblåsarfunktionen, 2020-09-21 

2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16  

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kom-
munstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Reviderade regler för 
visselblåsarfunktionen godkänns. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Reviderade regler för 
visselblåsarfunktionen godkänns och gäller fram till slutet av 2020. Reglerna ska 
därefter revideras beaktat resultatet från de politiska överläggningarna, se bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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