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Instans

Kommunstyrelsen

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2022 kl 14:28-17:13
Ledamöter
Ulf Olsson (S), ordförande
Annette Carlson (M), förste vice ordförande
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande
Ylva Lengberg (S)
Anna Svalander (L)
Tom Andersson (MP)
Niklas Arvidsson (KD)
Andreas Exner (SD)
Per Carlsson (S)
Martin Nilsson (M)
Kristian Silbvers (SD)
Stefan Lindborg (V)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Mattias Danielsson (C)
Anne Rapinoja (V)
Hasse Ikävalko (M)
Ersättare
Mohamed Farah (S)
Hasse Ikävalko (M)
Björn Qvarnström (SD)
Crister Spets (SD)
Mattias Danielsson (C)
Maria Hyllstam (MP)
Anne Rapinoja (V)

§ 237, kl 14:28-17:00

tjg för Malin Carlsson (S)
tjg för Kerstin Hermansson (C) §§ 238-263
tjg för Stefan Lindborg (V) jäv § 257
tjg för Martin Nilsson (M) jäv § 263

§§ 237-262
kl 15:05-17:00
§ 237, kl 14:28-17:00
§§ 237-256, §§ 258-263

Övriga tjänstemän
Marie Ingvarsson, kommunikationschef
Susanne Bladh, finanschef
Magnus Widén, ekonomichef
Louise Mattus Streiby, stadsjurit
Elvira Löwenadler, politisk sekreterare
Tobias Björk, politisk sekreterare
Anders Alftberg, politisk sekreterare
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Cornelia Forsström, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Svante Stomberg, stadsdirektör
Carl Morberg, kommunsekreterare
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Underskrifter
Ordförande (210124 19.56) ULF OLSSON - Mobilt BankID
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Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i
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§ 243 Dnr KS 2022-001771.2.3.3

Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad
varudistribution.................................................................................12

§ 244 Dnr KS 2022-004203.1.1.1

Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande av
detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl......................14

§ 245 Dnr KS 2022-002211.1.1.25

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
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§ 246 Dnr KS 2022-002221.1.1.25

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
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§ 247 Dnr KS 2016-00540739

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för
äldre.................................................................................................17

§ 248 Dnr KS 2021-004431.1.1.1

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
Samordnare mot antisemitism i skolan.............................................19

§ 249 Dnr KS 2019-005361.1.1.1

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål
för ekologiska livsmedel ...................................................................21

§ 250 Dnr KS 2019-008913.1.2.7

Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och
genomförandeavtal för Brämhult 4:2, Brämhultshöjd........................23

§ 251 Dnr KS 2021-009173.3.2.25

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområden för VA
(vatten och avlopp) 2021..................................................................25

§ 252 Dnr KS 2021-005803.3.2.25

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA
(vatten och avlopp) Bosnäs..............................................................27
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§ 253 Dnr KS 2022-004143.3.6.0

Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem ....29

§ 254 Dnr KS 2021-005811.1.1.1

Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och
Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet.....31

§ 255 Dnr KS 2022-004671.2.4.1

Tilläggsbudget 2022.........................................................................33

§ 256 Dnr KS 2022-004881.2.4.1

Tilläggsbudget digitalisering .............................................................36

§ 257 Dnr KS 2022-002871.3.1.0

Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation Rydboholm
1:481, Friskafors ..............................................................................37

§ 258 Dnr KS 2022-003333.1.1.1

Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera .......39

§ 259 Dnr KS 2020-005673.2.1.4

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult ...............................41

§ 260 Dnr KS 2022-003323.3.4.0

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra
Götaland ..........................................................................................43

§ 261 Dnr KS 2022-002553.3.4.0

Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024 .......44

§ 262 Dnr KS 2021-005401.1.1.1

Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds
centrum............................................................................................46

§ 263 Dnr KS 2020-007453.1.2.0

Information och samråd om planerad bergtäktverksamhet på
fastigheterna Borås Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 .......................48
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§ 237

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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§ 238

Föredragning och ajournering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 15:19-15:25 och 16:30-17:00.
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§ 239

Dnr KS 2022-004241.1.2.25

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslut - Lägesrapport - Projekt
Närsjukhus Skene mars 2022.
Dnr 2021-00785
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslut - Lägesrapport - Projekt
Närsjukhus Skene april 2022.
Dnr 2021-00785
3. Direktionsprotokoll från sammanträde den 22 april 2022 för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Dnr 2022-00168
4. Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Tekniska nämnden och
Trafikverket - Ny gång- och cykelväg igenom och i anslutning till vägport,
väg 42 i Fristad
Dnr 2022-00412
5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 20 april 2022.
Dnr 2022-00031
6. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 25 april 2022.
Dnr 2022-00031
7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 25 april 2022.
Dnr 2022-00031
8. Undertecknat samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad från
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Dnr 2021-00551
9. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 från Stadsrevisionen.
Dnr 2022-00428
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10. Integritetsskyddsmyndighetens beslut om tillstånd till kamerabevakning för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. DI-2021-5188
Dnr 2022-00004
11. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds
sammanträden den 29 april 2022.
Dnr 2022-00243
12. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 28 februari 2022.
Dnr 2022-00031
13. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 15 mars 2022.
Dnr 2022-00031
14. Protokoll från medlemssamråd för Sjuhärads samordningsförbund den 24
mars 2022.
Dnr 2021-00919
15. Finansrapport Borås Stad 220430
Dnr 2022-00022
16. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om justering av verksamhetsplan för
detaljplanering 2022.
Dnr 2021-00824
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§ 240

Dnr KS 2022-004391.1.2.25

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut enligt delegation C:2, beslut 1-3 2022
Dnr 2022-00015
2. Delegationsbeslut enligt delegation C:1, beslut 1-40 2022
Dnr 2022-00014
3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 7 2022) - Delegation för
likviditetsfrågor, upptagande av lån
Dnr 2022-00008
4. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för förtroendevalda och
tjänstemän, löpnr 22. 2022
Dnr 2022-00013
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§ 241

Dnr KS 2022-000451.1.1.1

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
avgivna motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Förslagen motion avskrives från vidare handläggning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter
inkomna ej besvarade motioner.
Beslutsunderlag
1. Redovisning från Kommunstyrelsen
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§ 242

Dnr KS 2022-004161.1.1.4

Redovisning av kommunalt partistöd för
Socialdemokraterna i Borås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunalt partistöd 2022 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
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§ 243

Dnr KS 2022-001771.2.3.3

Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad
varudistribution
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för sitt yrkande.
Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar att ambitionerna utifrån Kommunfullmäktiges beslut inte
uppnåtts. Kommunstyrelsens svar är bl.a. att granskningen har begränsats till
livsmedel och att koppling saknas till miljömålen och bara fokuserar på
kostnader. Ett antal fel i rapporten bemöts på detaljerad nivå. Kommunstyrelsen tar till sig att finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporten – Granskning av samordnad varudistribution i Borås
Stad
2. Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17
3. PM gällande Livsmedelsupphandlingen
4. Utvärdering samordnad varudistribution
5. Tillbudsrapport 2020-10-23
6. Tillbudsrapport 2020-12-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

12(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Kommunstyrelsen

Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit Kommunstyrelsen
besluta: Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen översänder
upprättat svar till Stadsrevisionen, samt uppdrar Stadsledningskansliet ta fram
en utvärdering av distributionscentralen som ska ge svar på om införandet av
distributionscentralen hittills har motsvarat de förväntade nyttor
beslutsunderlaget vid inriktningsbeslutet framhöll, se bilaga.
Kommunalrådet Andres Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Stadsrevisionen har granskat samordnad
varudistribution i Borås Stad. Granskningen visar att ambitionerna utifrån
Kommunfullmäktiges beslut inte uppnåtts. Kommunstyrelsen delar
Stadsrevisionens resultat. Kommunstyrelsen tar även till sig att
finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om, se bilaga.
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att följande svar
översänds till Stadsrevisionen: ”Kommunstyrelsen ser allvarligt på den kritik
som Stadsrevisionen riktar mot den samordnade varudistributionen, den s k
distributionscentralen, i Borås Stad. Som noteras i rapporten fick Kommunstyrelsen i uppdrag i budget 2022 att utreda om distributionscentralen har lett
till merkostnader för de nämnder som har tillagningskök. Kommunstyrelsen
avser att komplettera detta uppdrag med en översyn av distributionscentralen
som också fokuserar på de synpunkter som lyfts fram i Stadsrevisions rapport.”
Att utöver utredningsuppdraget i budget 2022 tillsammans med berörda
nämnder genomföra en översyn av distributionscentralen utifrån intentionerna
bakom beslutet att införa densamma, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 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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§ 244

Dnr KS 2022-004203.1.1.1

Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande
framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga
Lockryd 2:6 m fl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande
framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl.
Sammanfattning av ärendet
Svenljunga kommun har den 7 februari 2022 (Beslut i Kommunfullmäktige)
ingått ett avtal om markanvisning av industrimark på fastigheten ”Svenljunga
Lockryd 2:6 m fl” med Logistea AB och Holding AB Knut Hansson. Marken är
idag varken detaljplanelagd eller beredd som industrimark.
Arbetet med detaljplanen ska, enligt markanvisningsavtalet, påbörjas senast den
31 mars 2022 och beräknas vara klart senast den 31 december 2023.
Framtagandet av detaljplanen är ett mycket omfattande arbete, som under
perioder kräver att ett flertal tjänstepersoner deltar. Svenljunga kommun har
inte själv de personella resurser som krävs för detta arbete. Eftersom en
etablering av en ny batterifabrik i Svenljunga kan förväntas medföra nytta även
för de angränsande kommunerna, träffas detta samverkansavtal om framtagande av ny detaljplan. Detaljplanearbetet bedrivs som ett projekt med
upphandlad plankonsult, vilken konsult även blir projektledare.
Beslutsunderlag
1. Avtal om samverkan - Framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga
Lockryd 2:6 m fl
2. Bilaga till Avtal om samverkan - Beräkningsmall av timpris utifrån
självkostnadsprincipen
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§ 245

Dnr KS 2022-002211.1.1.25

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget.
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa
ärendet inom fastställd tidsram.
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens
progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och
bolag.
I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som inte ingår
i budget 2021. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning.
Redovisningen (rapporten) saknar ett uppdrag då berörd nämnd inte hunnit
behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för inlämning till
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget 2022
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022,
Borås Stad
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§ 246

Dnr KS 2022-002221.1.1.25

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte
ingår i budget 2022 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per
april 2022 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten översänds till
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget.
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den
instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa
ärendet inom fastställd tidsram.
I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens
progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och
bolag. I bilagan till detta ärende finns totalt sex aktuella uppdrag redovisade,
samtliga är föremål för politisk beredning.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april
2022 för kommunstyrelsen
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022,
nämndens rapport, Kommunstyrelsen
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§ 247

Dnr KS 2016-00540739

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Nya
boendeformer för äldre
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen är 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 Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29
lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans
med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade
trygghetsboenden samt nischade boenden. Centerpartiet har identifierat ett
glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgboende. Förslaget innebär
att införa ett mellanting mellan de befintliga boendeformerna och förslaget
förutsätter att boendeformen bedöms som bistånd.
Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och
äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka
motionen. Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle
avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre, 2016-0629
2. Yttrande Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20
3. Yttrande Vård- och äldrenämnden, 2017-04-27
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Kommunstyrelsen

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) ) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att
bifalla motionen samt att uppdra till vård- och äldrenämnden att utreda en
boendeform mellan trygghetsboende för äldre och vård- och omsorgsboende,
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 och
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 248

Dnr KS 2021-004431.1.1.1

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas
Exner (SD): Samordnare mot antisemitism i skolan
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-05-05 lämnat in förslaget att inrätta en kommunal
samordnare mot antisemitism i skolan. De antisemitiska strömningarna har
tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska kontinenten men även
markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen
Malmö en samverkansöverenskommelse om att motarbeta antisemitism och
stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i detta arbete
tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan. Motionen har skickats på
remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, som alla tre avstyrker motionen.
Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka
åtgärder som förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska arbeta med på ett
förebyggande och främjande plan. Exempelvis innehåller skollagen
bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra
kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. Borås stads
utbildningsverksamhet ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och
diskriminering samt värdegrundsarbete med stöd av förvaltningarna.
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag att anordna resor för högstadieelever
till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella
minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar av
värdegrundsarbetet.
Svarande nämnder menar att kommunen har funktioner tillsatta som har till
uppgift att bevaka den här typen av frågor samt ge förslag på och samordna
aktiviteter inom staden. Borås Stad har en MR-strateg och projektledare på
Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för
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minoritetsfrågor. Borås Stad ska värna alla minoriteters rättigheter.
Kommunstyrelsen delar svarande nämnders uppfattning och anser motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): Samordnare mot
antisemitism i skolan
2. Förskolenämnden remissvar
3. Grundskolenämndens remissvar
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen tillstyrks, se
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 249

Dnr KS 2019-005361.1.1.1

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Avslå motionen.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök
ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet
med Borås Stads Miljömål.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska
livsmedel, 2019-05-22
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Besvara
motionen samt uppdra Kommunstyrelsen utreda på vilket sätt miljömålet ”nå
motsvarande Krav-certifiering nivå 2 i stadens kök” påverkar Borås Stads
livsmedelskostnader och utsläpp av växthusgaser även beaktat indirekta utsläpp
kopplat till arealanvändning, se bilaga.
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen, se
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels
till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 250

Dnr KS 2019-008913.1.2.7

Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal
och genomförandeavtal för Brämhult 4:2,
Brämhultshöjd
Kommunstyrelsens beslut
- Borås Stad säljer del av fastigheten Brämhult 4:2 om ca 10 435 m2 för 9 071
920 kronor till Brämhultshöjds AB.
- Borås Stad ingår i ett genomförandeavtal med Brämhultshöjds AB gällande
del av fastigheten Brämhult 4:2.
- Borås Stad ingår i ett exploateringsavtal med Brämhultshöjds AB gällande
del av fastigheten Brämhult 11:1.
Protokollsanteckningar
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
Detaljplanen med benämningen ”Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl.
Brämhultshöjd” fick laga kraft 2021-08-30. Planen möjliggöra för uppförandet
av ca 90 nya bostäder inom planområdet i form av friliggande villor, radhus och
flerbostadshus samt utvidgning av Ängsgårdens förskola. Fastigheterna
Brämhult 4:2 (Borås Stad) och Brämhult 11:1 (Brämhultshöjds AB) omfattas av
detaljplanen. Innan detaljplan fick laga kraft ingick Borås Stad i markanvisningsavtal med TomtArvid i Borås AB och AB Bostäder i Borås (Bostäder i Borås)
gällande delar av Brämhult 4:2. Borås Stad och Brämhultshöjds AB har även
tecknat ett exploateringsavtal rörande del av Brämhult 11:1.
Enligt markanvisningsavtalen ska kvartersmarken för bostäder överlåtas med
äganderätt i samband med att detaljplanen får laga kraft. Parterna har under
processens gång kommit överens om att marken som anvisats till TomtArvid i
Borås AB inte ska överlåtas till bolaget utan till systerbolaget Brämhultshöjds
AB. Köpeavtal och genomförandeavtal har således upprättats och
undertecknats av Brämhultshöjds AB. Under arbetet med att ta fram
detaljplanen upprättades även ett exploateringsavtal mellan Borås Stad och
Brämhultshöjds AB avseende del av fastigheten Brämhult 11:1.
Förutsättningarna har ändrats från tidpunkten då exploateringsavtalet tecknades
fram till antagandet av detaljplanen, vad gäller vilka kommunaltekniska
anläggningar som ska bekostas av bolaget och hur kostnaderna ska fördelas
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mellan parterna. De ändrade förutsättningarna medför att ett nytt
exploateringsavtal behöver upprättas som ersätter det ursprungliga avtalet.
Beslutsunderlag
1. Köpeavtal
2. Genomförandeavtal
3. Exploateringsavtal
4. Översiktskarta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

24(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-07

Kommunstyrelsen

§ 251

Dnr KS 2021-009173.3.2.25

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av
verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Utökning av verksamhetsområde för VA fastställs.
I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).
Sammanfattning av ärendet
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VAanläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA
behöver utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Att fastigheter
som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet är en
förutsättning enligt Vattentjänstlagen.
De fastigheter som har anslutits eller kommer att anslutas ska införlivas i
verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).
Beslutsunderlag
1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av
verksamhetsområde för VA 2021
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Utökning av verksamhetsområde för VA
fastställs.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö
AB för kompletterande yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att
kartlägga områdenas önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VAverksamhet, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag
och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt återremissyrkande.
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§ 252

Dnr KS 2021-005803.3.2.25

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av
verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VAanläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA
behöver utökas. Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och
som har behov av en förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde.
Kommunfullmäktige fattade 2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen i området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VAanläggning ingår i verksamhetsområdet är en förutsättning för att
vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som kommer att ansluta och ska införlivas i verksamhetsområdet
för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).
Beslutsunderlag
1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av
verksamhetsområde VA Bosnäs
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Utökning av verksamhetsområde för VA
Bosnäs fastställs.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs, se bilaga.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö
AB för kompletterande yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att
kartlägga områdenas önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VAverksamhet, se bilaga.
Vidare yrkar Andreas Exner (SD) bifall till Annette Carlson (M) och Niklas
Arvidssons (KD) yrkande om återremissyrkandet faller.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag
och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt återremissyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Tom Anderssons
(MP) förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD)
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 253

Dnr KS 2022-004143.3.6.0

Framställan om investeringsmedel för
parkeringsledningssystem
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tusen kronor för
installation av nytt parkeringsledningssystem.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om
investeringsmedel uppgående till 2 500 tkr för inköp och installation av ett nytt
parkeringsledningssystem.
Nämnden beskriver att Borås saknar ett parkeringsledningssystem avseende
digitala skyltar som visar antalet lediga platser i stadens parkeringshus. Syftet
med ett parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala
delarna och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i
centrum. Totalt innebär förslaget 10 st. digitala skyltar som visar mot
parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och Valhall. Kontakter har
tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och dessa har
uppgivit att de är beredda att ansluta sig till parkeringsledningssystemet. Avtal
med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar för att
förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till de
digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. Skyltar kan börja
sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta tid att få på
plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till 2023.
Beslutsunderlag
1. Tekniska nämndens beslut
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Tekniska nämnden beviljas ett
investeringsanslag på 2 500 tusen kronor för installation av nytt parkeringsledningssystem.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Till kommande
sammanträde bjuda in presidiet i Tekniska nämnden för att informera om hur
en vidare utbyggnad av parkeringsledningssystemet ska genomföras så att
systemet omfattar mer än enbart den innersta stadskärnan, 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 Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 254

Dnr KS 2021-005811.1.1.1

Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta
Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i
samverkan med näringslivet
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avslås.
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
Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman(M) och Jonas Garmarp (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-22 lämnat in förslaget att
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man – med
inspiration av de kommuner som nämns i motionen – i samverkan med
näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb. Motionen har skickats på
remiss till Arbetslivsnämnden som avstyrker motionen med följande
motivering. Efter kontakt med de kommuner som motionen hänvisar till
beslutar Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels av anledningen att
situationen för att anordna platser i stadens verksamheter ändrats sedan 2021,
samt av anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet kan bli
kostnadsdrivande.
För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag i
kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar.
De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar
anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in
ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell
åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som
företagen själva skulle anställa till oavsett subvention. Då situationen inför
sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna den 2021 med
omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar som sökt
feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens verksamheter,
kommunala bolag samt i föreningslivet. Arbetslivsnämnden fortsätter även att
satsa på entreprenörskap och har upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ
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till feriejobben, samt satsat extra mycket på att göra det attraktivt med ett
startkapital på 3000 kr/per entreprenör.
Beslutsunderlag
1. Motion av Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp
(M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet
2. Yttrande över motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet från
Arbetslivsnämnden
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengbergs (S) förslag och
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 255

Dnr KS 2022-004671.2.4.1

Tilläggsbudget 2022
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.
Nämnd
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Ökat K-bidrag
14,0 miljoner kronor
4,5 miljoner kronor
3,5 miljoner kronor
8,0 miljoner kronor
1,0 miljoner kronor
1,0 miljoner kronor

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån
för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är
förbättringen ca +58 mnkr.
Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det
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allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i
samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten
är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden
inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på
nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme
framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som
har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att
uppnå budgetbalans under 2022.
Allmänt tillskott
Nämnd
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
SUMMA

Nivåhöjande
K-bidrag
20,0 mnkr
6,0 mnkr
16,0 mnkr

Halvårseffekt 2022

2,0 mnkr
44,0 mnkr

1,0 mnkr
22,0 mnkr

10,0 mnkr
3,0 mnkr
8,0 mnkr

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19
Nämnd
Råvaror och
Övriga
livsmedel
Förbrukningsvaror
Grundskolenämnden
4,0 mnkr
Förskolenämnden
1,5 mnkr
Gymnasie- och
1,5 mnkr
2,0 mnkr
vuxenutbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr
SUMMA
8,0 mnkr
2,0 mnkr
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktigeskrivelse
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Följande nämnder
erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.
Nämnd
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Utöver
nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller Vård- och
äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och
äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med
uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år.
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka
kostnader för ordningsvakter, se bilaga.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Följande nämnder
erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.
Nämnd
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö- och konsumentnämnden

Ökat K-bidrag
14,0 mnkr
4,5 mnkr
3,5 mnkr
8,0 mnkr
1,0 mnkr
9,5 mnkr
2,5 mnkr

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen, se bilaga.
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Ulf Olsson (S) förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till Andreas
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 256

Dnr KS 2022-004881.2.4.1

Tilläggsbudget digitalisering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 miljoner kronor 2022
för införande av Hyr-PC till Grundskolan
- Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 miljoner kronor
2022 för att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning.
Sammanfattning av ärendet
Digitaliseringen i Borås Stad behöver stärkas. Genom en tilläggsbudget för
2022 kan Grundskolan införa Hyr-PC och ett projekt för att digitalisera
chefernas process med anställning kan påbörjas.
Beslutsunderlag
1. PM Hyr-PC Grundskolan, 220426
2. Förstudie för kartläggning av chefers övergripande process för anställning,
210311
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 miljoner kronor 2022
för införande av Hyr-PC till Grundskolan
- Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 miljoner kronor
2022 för att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning.
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) förslag.
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§ 257

Dnr KS 2022-002871.3.1.0

Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation
Rydboholm 1:481, Friskafors
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att uppdra till Viskaforshem AB att omgående ta del av den värdering som
genomförs av Borås Stadshus AB och redovisa eventuella konsekvenser
resultatet av värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om värderingen
resulterar i ett värde understigande det bokföra värdet ska en konsekvensanalys
göras av att en nedskrivning motsvarande skillnaden mellan marknadsvärde och
bokfört värde görs.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 om att godkänna nybyggnation av
trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca
105 miljoner kronor. Inför beslutet i Kommunfullmäktige genomfördes en
extern värdering av projektet som visade på ett nedskrivningsbehov om 30
miljoner kronor. Viskaforshem AB har den 11 mars inkommit med en skrivelse
som visar på en avvikelse avseende de ekonomiska förutsättningarna i projektet.
Bolaget visar nu en prognos för projektet på 120,7 miljoner kronor.
Borås Stadshus AB har inkommit med ett yttrande där bolaget bedömer att det
finns risk för nedskrivning i två aktuella nybyggnadsprojekt i bolaget. Enligt
uppgift från bolagets auktoriserade revisor finns ett konstaterat nedskrivningsbehov som ännu inte har hanterats avseende Källsprångsvägen motsvarande ca
16 miljoner kronor. Dessutom finns en risk för ytterligare ett nedskrivningsbehov avseende Friskafors, som vid beslut i Kommunfullmäktige
prognostiserades till 30 miljoner kronor. Nedskrivningsbehovet avseende
Friskafors är osäkert och projektet behöver färdigställas och värderas, men
utifrån att projektets totala utgifter överstiger det ursprungliga beloppet gör
Borås Stadshus AB bedömningen att det finns risk att nedskrivningsbehovet för
projektet är större och att det finns en risk att bolagets finansiella ställning
påverkas avsevärt. Det är därför av största vikt att det genomförs en extern
värdering av projektet Friskafors för att få en uppfattning om behovet och
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storleken på en eventuell nedskrivning. Då bolaget lämnat information om att
värdering sker först 2024 ska värdering ske skyndsamt av Borås Stadshus AB.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är av mycket stor vikt att
Viskaforshem AB ger ägaren information om hur stor påverkan
nedskrivningsbehoven får på bolagets ekonomiska situation på både kort och
lång sikt.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse Viskaforshem AB bilaga
2. EY PM Nedskrivning av byggnader K2
3. Yttrande Borås Stadshus AB, 2022-06-07
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§ 258

Dnr KS 2022-003333.1.1.1

Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8
med flera
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus och häkte i
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke
på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och
resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, bredvid Gina
Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadratmeter. Kommunen äger marken
i området.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 § 106 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9
(fastigheten har slagits samman med Horngäddan 8) med flera, då gällande
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna inrymma de tänkta
volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 i beslut § 121 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut § 144 att sända
detaljplanen för samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts i en
samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut § 209 att detaljplanen
godkändes för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett
utlåtande. Detaljplanen har innan antagandet delats upp i två delar. Delen
innehållande häkte och polishus antas nu, medan övriga delar går ut på ny
granskning för att möjliggöra ett större parkeringshus, samt en bredare
användning än endast transformatorstation i rundeln vid Brodalsmotet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-02-17 i beslut §56 att godkänna
detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter
godkännandebeslutet har mindre redaktionella justeringar gjorts.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
Centrum, Horngäddan 8 med flera.
Beslutsunderlag
1. Plankarta, 2022-05-06
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2. Planbeskrivning, 2022-05-06
3. Granskningsutlåtande, 2022-05-06
4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §56, 2022-05-06
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§ 259

Dnr KS 2020-005673.2.1.4

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Naturreservatet Gåshult bildas.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. 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. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö,
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås.
Borås Stad är markägare till hela området.
Beslutsunderlag
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor,
artlistor)
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Naturreservatet Gåshult bildas.
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Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Naturreservatet
Gåshult ej ska bildas, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 260

Dnr KS 2022-003323.3.4.0

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för
Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger upprättad skrivelse som yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra
Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet
med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa
uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de
delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla
kollektivtrafiken. Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till
reviderade samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen
identifierades ett antal förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete
ihop med kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas
tjänstepersoner i våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022.
Arbetet kommer utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. Den
årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till uppföljningen, dels en
aktualisering av miljö- och klimatstrategin.
Beslutsunderlag
1. Remissbrev, 2022-03-30
2. Bilaga, aktualisering, 20022-03-30
3. Uppföljning TFP 2021, 2022-03-30
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§ 261

Dnr KS 2022-002553.3.4.0

Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks
Trafikplan 2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner underlaget som svar på frågor inför Västtrafiks
trafikplan 2024.
Sammanfattning av ärendet
Dialogfrågorna är det första steget i den årliga processen om kommande
trafikförändringar i Västtrafiks Trafikplan. De är också viktiga som underlag för
utvecklingsplaner för kollektivtrafiken.
Frågorna från Västtrafik rör pågående samhällsutveckling och bostadsbyggande,
och besvaras med hänvisning till kommunens hemsida. Där redovisas fysisk
planering och statistik för Borås, aktuellt detaljplanearbete och Borås Stads
riktlinjer för bostadsförsörjningen som sammantaget ger en bra bild av
utvecklingen i kommunen.
För Borås är det viktigt att staden och kollektivtrafiken fortsätter utvecklas
tillsammans för att föra över fler resenärer till kollektivtrafiken, så att de
investeringar som görs i infrastrukturen också leder till mer attraktiv
kollektivtrafik och ökat resande. Den gemensamma handlingsplanen innebär att
kommunen tar på sig stora ombyggnader av vägar, broar, hållplatser och
resecentrum för att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och
utveckla knutpunkter, särskilt utmed linje 1. Dessa satsningar på förbättrad
infrastruktur måste också leda till förbättrat trafikutbud och ökad kapacitet i
kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
1. Förberedande frågeställningar inför hösten dialogmöten från Västtrafik,
2022-04-20
2. Förvärvsarbete per geografiskt område, 2022-05-04
3. Befolkningsförändring 2020-2021 i delområden i Borås, 2022-05-04
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit Kommunstyrelsen
besluta: Kommunstyrelsen godkänner underlaget som svar på frågor inför
Västtrafiks trafikplan 2024.
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Vidare yrkar Tom Andersson (MP) på följande justering i sitt eget förslag:
Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024. ”Borås Stad
vill att Västtrafik utreder att införa en möjlighet att göra tillköp för personer
med sjuk- eller aktivitetsersättning, med samma villkor som för som för
personer med seniorkort.”
Samt att följande läggs till sist under rubriken ”5. Övriga frågor”:
”Utredning om kollektivtrafiken Borås Stad vill också framhålla att staden
genomför en utredning om kollektivtrafikens tillgänglighet i stadens centrala
delar. Vår uppfattning är att beslut som påverkar linjedragningen i stadens
centrala delar bör avvakta slutsatserna av denna utredning.”
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§ 262

Dnr KS 2021-005401.1.1.1

Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande
Sandareds centrum
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen anses besvarad.
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
Hanna Werner har den 23 maj 2013 lämnat in förslag till Kommunfullmäktige
att det är dags för upprustning i Sandared. Motionären beskriver ett antal
problem med trafikmiljön och föreslår att:
- Borås stad gör en översyn av trafik? och centrummiljön i Sandared
- förslag tas fram till förbättrad trafik?, cykel och gångtrafikantmiljö
- följande önskemål beaktas: Cykelväg genom centrum, Fler övergångsställen,
Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller avsmalningar
Förbättrad vägbeläggning Uppsnyggande åtgärder.
Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen/Boråsvägen genom Sandared.
Under de senaste åren har Trafikverket utfört ett antal trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i Sandared. Exempelvis har gång- och cykelvägen förlängts till
Badvägen och passager och övergångsställen har tillgänglighetsanpassats.
Åtgärderna är planerade och utförda av Trafikverket. Just nu pågår ett arbete
med den strategiska utvecklingen av serviceorter som knyter väl an till
motionen. Sandared är en av fyra orter som har pekats ut enligt översiktsplanen.
Inom ramen för arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av
Sandared har en digital medborgarenkät genomförts. Det kom in 542 svar på
enkäten och många hade synpunkter på trafikmiljön och på Göteborgsvägen
som går genom samhället men även vid skolan. Under arbetet har det även
genomförts en workshop med en blandning av representanter från Sandared
där Sandareds nuläge och potential till framtida utveckling studerades vidare.
Utifrån materialet från både enkätundersökningen och workshopen kommer ett
övergripande förslag tas fram över var centrum i Sandared kan utvecklas och
hur det kan utformas. Vi kommer även studera övergripande vad det finns för
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möjligheter till förbättra trafikmiljön genom centrum och göra det säkrare och
attraktivare för gång- och cykeltrafikanter. I Sandared är det Trafikverket som
har hand om de större vägarna och lokala vägföreningar som har hand om de
lokala vägarna. Det innebär att kommunen inte har full rådighet över trafikfrågorna, vi har dock möjlighet att inspirera och påverka genom att visa på
möjliga lösningar.
Arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av kommunens
serviceorter kommer ligga till grund för framtida prioriteringen av kommunens
arbete. Samtidigt kan de kommunala förvaltningarna inte genomföra
strategierna själv utan vi måste samverka med lokala aktörer som verkar i
orterna som intresseföreningar, medborgare, näringsliv med mera för att en
större utveckling ska ske.
Beslutsunderlag
1. Motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad samt Kommunstyrelsen uppdras bjuda in
Trafikverket och invånarna i Sandared till dialog om åtgärder för en säkrare
trafikmiljö, 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 Tom Anderssons (MP) förslag
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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§ 263

Dnr KS 2020-007453.1.2.0

Information och samråd om planerad
bergtäktverksamhet på fastigheterna Borås Lunden
1:16, 1:17, 1:18 och 1:7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redan inskickat överklagande och att
skicka komplettering av detsamma till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Martin Nilsson (M) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Martin Nilsson (M) tjänstgör Hasse Ikävalko (M).
Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsdelegationen har gett Fristads Expressbyrå AB (5561220046) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna
Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun.
Borås Stad överklagade i skrivelse den 19 maj 2022.
Miljöprövningsdelegationens beslut och yrkade att mark- och miljödomstolen,
med ändring av delegationens beslut ska avslå Fristads Expressbyrå AB:s
ansökan. Borås Stad ansökte samtidigt om anstånd till den 10 juni 2022 med att
utveckla grunderna för överklagandet. Det begärda anståndet beviljades. Med
detta beslut godkänner Kommunstyrelsen redan inskickat överklagande och de
nu preciserade grunderna och närmare omständigheterna till stöd för
överklagandet.
Till stöd för överklagandet åberopas i huvudsak följande. Lokaliseringen av den
planerade täktverksamheten är inte lämplig. Inom skyddsavståndet från täkten
finns bostäder i flera väderstreck och de boende riskerar att utsättas för
störningar från täkten. Området för den planerade täkten ligger vidare i
utkanten av ett större naturlandskap som omfattas av höga naturvärden och
rekreationsmöjligheter. En bergtäkt i detta läge skulle sannolikt påverka
upplevelsen negativt för de människor som nyttjar rekreationsmöjligheterna i
närområdet.
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Beslutsunderlag
1. Tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och
1:7 i Borås kommun – beslut om bifall med villkor, 20220428
2. Överklagande, 202200519
3. Komplettering av talan i mål nr M 2045-22, 20220607
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