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Sammanträdesdatum

2020-10-12
Instans

Kommunstyrelsen

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 12 oktober 2020 kl 09:30-11:40
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)
Ida Legnemark (V)
Mohamed Farah (S)

tjg för Malin Carlsson (S)

Ersättare
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Mats Tolfsson (S)
Lars-Gunnar Comén (M)
Therése Björklund (S)
Hasse Ikävalko (M)
Björn Qvarnström (SD)
Crister Spets (SD)
Johan Wikander (L), via Teams
Mattias Danielsson (C)
Stefan Lindborg (V)
Hans Gustavsson (KD)
Maria Hyllstam (MP)
Övriga tjänstemän
Svante Stomberg, stadsdirektör
Magnus Widén, ekonomichef
Marie Ingvarsson, kommunikationschef
Susanne Glans, finanschef
Peder Englund, chef CKS
Maria Jonsson, förvaltningschef vård- äldreförvaltningen
Cornelia Forsström, politisk sekreterare
Helena Ruderfors, politisk sekreterare
Soroush Rezai, politisk sekreterare
Anders Alftberg, politisk sekreterare
Douglas Torén, politisk sekreterare
Dennis Jernkrook, politisk sekreterare
Kenneth Öhlund, politisk sekreterare
Carl Morberg, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Justeringens plats och tid
Stadshuset, Borås
Tillkännagivande av protokoll
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 15 oktober 2020
Paragrafer §§ 377-398
Underskrifter
Sekreterare

..........................................................................
Carl Morberg

Ordförande ..........................................................................
Ulf Olsson (S)
Justerare

..........................................................................
Tom Andersson (MP)

Arbetsordning
Sammanträdet inledes med föredragning av beslutsärenden, därefter
gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. Därefter genomgång
av budgeten och gruppvisa överläggningar resten av dagen samt dagen
därpå den 15 oktober.
Inledning
Sammanträdet inleds med en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben
angående Coronapandemin.
Susanne Glans, finanschef, redogör angående internbanken.
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 377
§ 378

Val av justerare ..................................................................................5
Föredragning och ajournering ............................................................6

§ 379 Dnr KS 2020-00663 1.1.2.25

Anmälningsärenden ...........................................................................7

§ 380 Dnr KS 2020-00681 1.1.2.25

Delegationsbeslut ..............................................................................9

§ 381 Dnr KS 2019-00827 1.1.2.25

Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen ............ 11

§ 382 Dnr KS 2020-00662 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Basket ........................................ 12

§ 383 Dnr KS 2020-00323 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Borås AIK Futsal .... 13

§ 384 Dnr KS 2020-00569 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad GoIF.................... 14

§ 385 Dnr KS 2020-00661 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey ....................................... 15

§ 386 Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut år 2020 ..................................................................... 16

§ 387 Dnr KS 2020-00608 3.1.2.6

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2021 .......... 17
Reservation ......................................................................................17

§ 388 Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1

Namnändring av Borås Djurpark AB ................................................ 19

§ 389 Dnr KS 2019-00957 3.4.4.1

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst .................................... 21

§ 390 Dnr KS 2019-00618 1.1.1.1

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) Ingen
skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet .................... 22

§ 391 Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020 .................................. 23

§ 392 Dnr KS 2020-00697 1.2.3.2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2021 ............ 24

§ 393 Dnr KS 2020-00389 3.1.1.2

Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm Väpnaren 6.
Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6 ................................................. 25

§ 394 Dnr KS 2020-00331 3.1.1.2

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors, Solrosen 5 .... 28

§ 395 Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1
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Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet ........................... 29
§ 396 Dnr KS 2020-00580 2.3.4.0

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare .............................. 30

§ 397 Dnr KS 2020-00466 1.1.2.0

Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna situationen på
Träffpunkt Simonsland ..................................................................... 32

§ 398 Dnr KS 2020-00768 2.8.2.0

Initiativärende: När kommer Återrapporteringen om lägesbild
Norrby? ............................................................................................34
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§ 377

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tom Andersson (MP)
med Niklas Arvidsson (KD) som ersättare.
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§ 378

Föredragning och ajournering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 10:48-11:20.
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Kommunstyrelsen

§ 379

Dnr KS 2020-00663 1.1.2.25

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1.
Återrapportering av genomförda insatser i Plan mot våldsbejakande
extremism 2016-2019
Dnr 2019-01082
2.

Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 26 augusti 2020
Dnr 2020-00031

3.

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 17 augusti
2020
Dnr 2020-00031

4.

Information: Migrationsverket avser att avveckla tillfälliga bostäder för
asylsökande
Dnr 2019-00755

5.

Synpunkt på Tolkförmedling Västs verksamhetssystem
Dnr 2020-00599

6.

Finansrapport Borås Stad 200831
Dnr 2020-00022

7.

Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 31 augusti 2020
Dnr 2020-00031

8.

Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för
2021
Dnr 2020-00649

9.

Centrala pensionärsrådet protokoll 2020-08-26
Dnr 2020-00025

10.

Centrala funktionshinderrådet protokoll 2020-08-26
Dnr 2020-00024
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11.

Protokoll från extra styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 14
september 2020
Dnr 2020-00031

12.

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 15 september 2020
Dnr 2020-00031
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§ 380

Dnr KS 2020-00681 1.1.2.25

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
1.
Yttranden över hemvärnsmän
Dnr 2020–00007
2.

Förbjuda bisyssla 2020-06-24
F 2020-00120 2.3.8.1, Programområde 1

3.

Förbjuda bisyssla 2020-06-24
F 2020-00121 2.3.8.1, Programområde 1

4.

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 24 2020) Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån
Dnr 2020-00008

5.

Delegationsbeslut donation S Williamson naturpark Rya åsar nr 1 2020
Dnr 2020-00010

6.

Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp per gäldenär. Ärende 08 2020
Dnr 2020-00012

7.

Delegationsbeslut donation Samfond B nr 2 2020
Dnr 2020-00010

8.

Delegationsbeslut donation H Nelssons donation nr 3 2020
Dnr 2020-00010

9.

Delegationsbeslut donation Emil Schultz donation nr 4 2020
Dnr 2020-00010

10.

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 25 2020) Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån
Dnr 2020-00008
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Kommunstyrelsen

11.

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 26 2020) Fastställande av internbanksavgift år 2021 för de kommunala
bolagen
Dnr 2020-00008

12.

Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 27 2020) Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån
Dnr 2020-00008
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§ 381

Dnr KS 2019-00827 1.1.2.25

Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att erhålla arvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst under 15 timmar, utöver planerad
sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-29 § 458 Arvode i samband med
budgetarbete inför 2019 års budget då budgetarbete ställde särskilda krav då
arbetet skulle ske med delvis nya förutsättningar och med ett pressat tidsschema
som valåret gav.
Det föll väl ut och utifrån att budgetarbetets betydelse och omfattning har ökat
de senaste åren vilket gör att Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare gavs
en permanent lösning för detta, beslut 2019-10-14 § 410 Arvode i samband
med budgetarbete för Kommunstyrelsen.
Nu föreslås en utökning men 5 timmar från de föregående 10 timmarna till
totalt 15 timmar förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsens budgetarbete.
Respektive parti för lista för varje tillfälle och redovisar till Kommunsekreteraren.
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§ 382

Dnr KS 2020-00662 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Basket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 275 000
kronor.
Sammanfattning av ärendet
När Coronapandemin slog till med full kraft i mars i år återstod tre omgångar
av grundserien i Basketligan med Borås Basket som klara ledare. Slutspelet
skulle ha inletts i slutet av samma månad men istället beslutade Svenska
Basketbollförbundet att ställa in resten av säsongen och tilldela Borås Basket
SM-guldet.
Avtalet med föreningen tecknas nu mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin medfört för hela samhället. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar innebär sannolikt att Borås
Basket spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås Basket ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.
Beslutsunderlag
1. Avtal
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Kommunstyrelsen

§ 383

Dnr KS 2020-00323 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Borås
AIK Futsal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen
50 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Borås AIK spelar sedan ett par år i den Svenska Futsalligan, den högsta
nationella serien. Säsongen 2019/2020 slutade laget på en sjunde plats. I serien
återfinns lag från Stockholm, Göteborg, Örebro, Eskilstuna för att nämna
några.
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland
annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.
Avtalet med Borås AIK tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att serien inledningsvis spelas utan eller inför en begränsad
publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås AIK Futsal ska
ses som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande
säsong med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett
ur smittspridningssynpunkt säkert sätt
Beslutsunderlag
1. Avtal
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Kommunstyrelsen

§ 384

Dnr KS 2020-00569 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad GoIF
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen
25 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Fristad GoIF spelar i div 1 Västra Götaland, och i svenska cupen. Laget slutade
på en andra plats i serien 2019/2020.
Lagets sportsliga framgångar, bl a kval till Allsvenskan, har lett till en ökad
uppmärksamhet i media, både lokalt och i Västra Götaland, liksom ett ökat
publikintresse.
Avtalet med föreningen tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att Fristad GoIF spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Fristad GoIF ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan
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Kommunstyrelsen

§ 385

Dnr KS 2020-00661 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 50 000
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Borås Hockey spelar säsongen 2020/2021 i Hockeyettan Södra. Laget slutade
på tionde plats i grundserien.
Avtalet med föreningen tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att Borås Hockey spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås Hockey ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.
Beslutsunderlag
1. Avtal
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Kommunstyrelsen

§ 386

Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla
detta till IVO och Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Beslutsunderlag
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2020
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS
t.o.m. den 31 mars 2020
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Kommunstyrelsen

§ 387

Dnr KS 2020-00608 3.1.2.6

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för
år 2021
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2021 försäljningspriset vid friköp av
tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt
arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds
sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje
kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s fastighetsprisindex
för Västsverige. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM. Möjligheten till
friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes för några år
sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa tomter att bilda egna
fastigheter. Eftersom friköpspriset för dessa fastigheter numera följer samma
princip som för friliggande småhus inkluderades för två år sedan även
fastigheterna i Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika dubbla
beslut i framtiden.
Beslutsunderlag
1. PM – försäljningspriser 2021
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2021 försäljningspriset vid
friköp av tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna
principer och priser.
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Kommunstyrelsen

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2021
försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter
inom Hälasjöområdet samt arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs
fritidshusområde och Viareds sommarstad till att beräknas efter den justerade
skrivelsens angivna principer och priser, se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C)
förslag och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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Kommunstyrelsen

§ 388

Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1

Namnändring av Borås Djurpark AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB
godkänns.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).
Sammanfattning av ärendet
Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att
ändra namn på bolaget till
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-10-12
2. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB
3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart
4. Framställan om namnändring av Borås Djurpark AB från Borås Djurpark AB
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Reviderad
bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB godkänns.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet återremitteras med syfte att kompletteras med information om de
marknadsmässiga överväganden som gjorts av Borås Djurpark AB, se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet
skall avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V),
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och
Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:
Ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till
förmån för sitt återremissyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 389

Dnr KS 2019-00957 3.4.4.1

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänna ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) skickar ut förslag till ny
förbundsordning till samtliga medlemsfullmäktige för beslut.
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en
omvärldsanalys över andra förbundsordningar. Förändringarna som föreslås är
dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och
dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det
endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga
medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig
förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Förbundsordning och Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Tolkförmedling Väst, 2020-03-27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 390

Dnr KS 2019-00618 1.1.1.1

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette
Carlson (M) Ingen skall behöva flytta på grund av
utbyggnad av VA-nätet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga
förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att
fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet
och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten.
Motionen får anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-19 lämnat in förslag att Kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda och införa ett system som innebär att
fastighetsägare som så önskar kan slippa betala anslutningsavgift till det
kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelse med
säkerhet i fastigheten som förfaller till betalning i samband med att
fastighetsägaren byter bostad.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt
Kommunstyrelsen att utreda de kommunalrättsliga förutsättningarna för
införandet av ett anstånd och system enligt förslaget. Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed får anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet,
2019-06-19.
2. Svar på motion, 2020-04-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 391

Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort en hemställan till
Kommunstyrelsen om ett förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som
orsakas av coronasituationen ska hanteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att inköpskostnader för
skyddsutrustning i Borås Stad i samband med coronapandemin hanteras
centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter. Borås Stad har
därefter ansökt hos Socialstyrelsen i en första omgång om att få kompensation
för merkostnader inom vård- och omsorg på motsvarande 80 mnkr. Inga
besked har getts ännu från Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen omfattar
dock inte övriga merkostnader för Covid 19. Det finns därför ett behov att
förtydliga och kommunicera hur dessa merkostnader som nämnderna haft och
som beror på Covid 19 skall hanteras i Borås Stad.
I Borås stads budget 2020 anges att de årliga resultaten balanseras över till
nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.
Med merkostnader avses den nettokostnadsökning som har uppstått, dvs
summan av uteblivna intäkter och ökade kostnader men även med hänsyn tagit
till minskade kostnader och ev. ökade intäkter.
I fallet med merkostnader för Covid 19 kommer det således ske en sedvanlig
prövning i bokslutet för 2020 vilket resultat som respektive nämnd kommer att
bära med sig in i 2021. Kommunstyrelsen vill ändå i detta läge kommunicera att
man avser att se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av
Covid 19 skall undantas nämndernas ackumulerade resultat för 2020. Det är
dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens årsredovisning
däribland nämndernas utgående resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 392

Dnr KS 2020-00697 1.2.3.2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan
2021
Kommunstyrelsens beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2021 godkänns.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
I mars antog Kommunstyrelsen regler och anvisningar för intern kontroll för
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll.
Riskanalys och plan för 2021 har tagits fram efter riskinventering under ett
arbetsmöte med Kommunstyrelsen under hösten.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
2. Riskanalys intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Kommunstyrelsen
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2021
godkänns.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Det reviderade förslaget för Kommunstyrelsens
riskanalys och plan för 2021 godkänns, se bilaga.
Kommunalrådet Annette Carlsson (M) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) och
Kristian Silbvers (SD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

§ 393

Dnr KS 2020-00389 3.1.1.2

Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm
Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen med 8 röster mot 5:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna
boende för äldre bör studeras liksom övrig kommunal service. Tillgängligheten
till omgivande naturområden ska värnas.
Området är stort och det är tveksamt om det är möjligt att exploatera så stort
som förslaget innebär, och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av
planområdets planläggning/exploatering.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.
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
Sökande avser att förtäta bebyggelse i Norrmalms norra ände. Förtätningen
sker inom ett stort befintligt bostadsområde och kan innebära 500 ytterligare
bostäder i denna del av Norrmalm vilket är nära en fördubbling av antalet
bostäder.
Förtätningen överensstämmer med översiktsplanens men ligger i utkanten av
Borås gula område i översiktsplanen. Den gränsar till naturen och tillgänglighet
till omgivande naturmark bl.a. Kype och Tokarpsberg ska värnas.
Ny bebyggelse bör anpassas till befintliga miljöer och de öppna ytor som finns
mellan husen. Solstudier och andra studier kan bli nödvändiga för att studera
hur den nya bebyggelsen påverkar det befintliga området.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-10-12

Kommunstyrelsen

Området är stort och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av
områdets planläggning/exploatering.
Beslutsunderlag
1. Planansökan, 2020-04-24
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. Möjligheten att
ordna boende för äldre bör studeras. Tillgängligheten till omgivande
naturområden ska värnas. Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och
ytterligare markparkering bör undvikas.
Kerstin Hermansson (C) yrkar på följande tillägg i sitt ursprungliga förslag:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna
boende för äldre bör studeras liksom övrig kommunal service. Tillgängligheten
till omgivande naturområden ska värnas.
Området är stort och det är tveksamt om det är möjligt att exploatera så stort
som förslaget innebär, och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av
planområdets planläggning/exploatering.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar: Möjligheten att ordna boende för äldre, samt
möjligheten att inhysa andra boendeformer bör studeras. Rimligheten i och
effekterna av en så omfattande förtätning behöver studeras noggrant.
Tillgängligheten till omgivande naturområden ska värnas.
Parkeringsfrågan och trafiksituationen behöver studeras särskilt, se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C)
reviderade förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
Kerstin Hermanssons (C) reviderade förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej;
vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och
Niklas Arvidssons (KD) yrkande”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V),
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och
Annette Carlson (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

27(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 394

Dnr KS 2020-00331 3.1.1.2

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors,
Solrosen 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.
Sammanfattning av ärendet
Planbeskedet avser en ny byggnad för ca 10 bostäder som uppförs intill
befintlig byggnad på fastigheten Solrosen 5.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget som stämmer med kommunens vision
Borås 2025 och översiktsplanens intentioner. Den innebär en förtätning av
bebyggelsen utmed ett urbant stråk i Druvefors.
Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny järnväg pågår.
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med den nya järnvägen.
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal
vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken
att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Beslutsunderlag
1. Planansökan inkl bilagor, 2020-03-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 395

Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1

Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Motionären har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019
lämnat en motion om att Borås Stad i Socialtjänstens regi startar en kommunal
avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella
miljöer. I motionen anges att en särskild verksamhet inriktad på avhoppare från
kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, en mindre
risk att ärenden faller mellan stolarna samt underlättar samordning och
kontakter med andra myndigheter.
Vidare framhålls i motionen att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för
att underlätta avhopp från kriminella miljöer.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Missiv
3. Yttrande från Arbetslivsnämnden
4. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Justerandes signatur
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§ 396

Dnr KS 2020-00580 2.3.4.0

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4:
Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.
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
Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på betänkandet om Ökad trygghet
för visselblåsare, SOU 2020:38, och lämnar härmed sitt yttrande.
Borås Stad tillstyrker betänkandet men efterfrågar förtydliganden avseende
skyddet för rapporterande personer, vad som skyddat kan rapporteras samt
sekretess för rapporterande person och andra.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen beslutar: Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet
och att upprättat svar översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ändringar görs i skrivelsen enligt
justerat förslag, se bilaga.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) förslag.

Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Andreas
Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom
Andersson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av
Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M), Ida Legnemark (V) och Annette
Carlson (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-12

Kommunstyrelsen

§ 397

Dnr KS 2020-00466 1.1.2.0

Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna
situationen på Träffpunkt Simonsland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:
Initiativärendet är besvarat.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till
förmån för sitt yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna vill i ett initiativärende få klarhet i ett antal frågor som
uppkommit på grund av att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat
leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt
eget familjeföretag, och om detta bidragit till det nedläggningshot som riktades
mot den dagliga verksamhetens bageri, Östermalms bageri.
Man önskar även svar på hur det kan säkerställas att situationen inte inträffar
igen.
Den utredning som gjorts visar att Träffpunkt Simonslands byte av leverantör i
januari 2016 medförde att bageriet fick mindre att göra, men det var inte den
bidragande orsaken till beslutet om nedläggning.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Bisysslor
och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Initiativärendet är besvarat.
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att
Kommunstyrelsen beslutar att ändringar görs i skrivelsen enligt justerat förslag,
se bilaga.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers
(SD) yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers
(SD) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V),
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och
Annette Carlson (M).

Justerandes signatur
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§ 398

Dnr KS 2020-00768 2.8.2.0

Initiativärende: När kommer Återrapporteringen om
lägesbild Norrby?
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5:
Initiativärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.
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) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har lämnat ett initiativärende
till dagens sammanträde, se bilaga.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende: När kommer Återrapporteringen om lägesbild Norrby?
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Annette Carlsson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Snarast möjligt ska
kommunstyrelsen ges en återrapport kring hur berörda nämnder har arbetat
och framgent tänker arbeta mot bakgrund av lägesbilden om situationen på
Norrby. Vid det första återrapporteringstillfället ska särskilt fokus vara på
arbetet mot trångboddhet samt arbetet för bättre renhållning och minskad
skadegörelse.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet
remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Kommunstyrelsen

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla
ordförandens yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) förslag”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Anna
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V),
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och
Annette Carlson (M).
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