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2022-03-24 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, torsdagen den 24 mars 2022 kl 17:00-21:15 

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Per Carlsson (S), Micael Svensson (S), Liridona 
Rexhepi (S), Sead Omerovic (S), Leif Gran (S), Anders Jonsson (S), Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S), Yvonne 
Persson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Andreas Ekström (S), Therése Björklund (S), Mohammed Kossir (S), Malin 
Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Lars-Åke Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Jessica 
Eng-Strömberg (S), Gun-Britt Persson (S), Cecilia Andersson (C), Kerstin Hermansson (C), Mattias Danielsson (C), 
Alexander Andersson (C), Maj-Britt Eckerström (C), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson 
(KD), Magnus Sjödahl (KD), Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Andreas Cerny (L), Johan Wikander (L), 
Tom Andersson (MP), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), 
Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-
Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-Åke 
Björklund (M), Björn Qvarnström (SD), Niklas Hallberg (SD), Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Martin 
Sörbom (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Björn Malmquist (SD), Anders 
Alftberg (SD), Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy Josefsson (V), Inger Landström (V) och Anne 
Rapinoja (V). 
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Sara Andersson (S)   - Emina Beganovic (S) 
För Jonas Ellerstrand (SD)   - Lars-Erik Johansson (SD) 
För Abdullahi Warsame (S)   - Marie Sandberg (S) 
För Annette Nordström (M)  - Mattias Karlsson (M) 
För Stefan Lindborg (V)   - Anita Spjuth (V) 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Valéria Kant (KD) 
För Andreas Exner (SD)   - Martin Sörbom (SD) § 33 
För Crister Spets (SD)   - Niklas Hallberg (SD) § 33 
För Marie Samuelsson (S)   - Leif Gran (S) § 33-37 
För Leif Häggblom (SD)   - Björn Malmquist (SD) § 33-37 
 
Närvarande ersättare 
Sören Björklund (S), Maria Hanafi (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Cecilia Kochan (S), Jan Idehed (C), Gunilla 
Christoffersson (KD), Britt-Marie Halldén (L), Linda Pålemo (L), Patric Cerny (L), Tim Gahnström (MP), Paul-Andre 
Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Wiwi Roswall (M), Georg Guldstrand (M), Anders Johansson (M) och Peter 
Lund (V). 
 
Valter Kotsalainen (SD) anländer till sammanträdet kl 17:07. 
 
Crister Spets (SD) anländer till sammanträdet kl 17:05 och intar sin plats inför behandlingen av § 34. 
 
Andreas Exner (SD) anländer till sammanträdet kl 17:15 och intar sin plats inför behandlingen av § 34. 
 
Marie Samuelsson (S) anländer till sammanträdet kl 17:25 och intar sin plats inför behandlingen av § 38. 
 
Leif Häggblom (SD) anländer till sammanträdet kl 17:32 och intar sin plats inför behandlingen av § 38. 
 
Nicholas Gregory (S) anländer till sammanträdet kl 17:45. 
 
Mikael Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17:45. 
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Övriga 
Jon Hjärne   tjänsteförvaltare Ciceron/tf. enhetschef 
Karin Adamsson  stadsjurist 
Linus Lindelöf  praktikant Stadsledningskansliet 
Carl Morberg   kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset, Borås kl 14:00-14:30 

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 april 2022 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 33-56 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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Ärendelista 
§ 33 

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 5 
§ 34 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 6 
§ 35 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 7 
§ 36 Dnr KS 2022-00227 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval .......................... 8 
§ 37 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ......................................... 10 
§ 38 Dnr KS 2022-00209 1.1.1.1 

Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till Tekniska nämndens 
ordförande Jan Idehed (C): Det är bråttom! ....................................................... 12 

§ 39 Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 
Revidering av Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar) 
förebyggande arbete 2022-2026 ....................................................................... 13 

§ 40 Dnr KS 2021-00870 1.2.4.0 
Framställan Investering Makrillen Parkeringshus .............................................. 16 

§ 41 Dnr KS 2021-00588 3.6.8.0 
Nya isytor i Borås .............................................................................................. 17 

§ 42 Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1 
Policy för inköp i Kommunkoncernen ................................................................ 20 

§ 43 Dnr KS 2019-00294 1.2.2.0 
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem ........................................ 21 

§ 44 Dnr KS 2021-00959 1.1.2.25 
Hemlöshetskartläggning 2021 ........................................................................... 23 

§ 45 Dnr KS 2020-00955 1.1.2.25 
Hemlöshetskartläggning 2020 ........................................................................... 25 

§ 46 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 
Uppföljning av samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 
ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder ...................................... 26 

§ 47 Dnr KS 2022-00129 2.6.1.2 
Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt 
villkorsändring/avtalsförlängningar, Viskastrandsgymnasiet i Viared ................. 28 

§ 48 Dnr KS 2022-00127 2.6.1.2 
Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation på Kärrgatan 4-6 ..................... 30 

§ 49 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 
Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder ............................................................................................. 31 

§ 50 Dnr KS 2021-00952 1.2.2.25 
Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen och justering 
av Kommunstyrelsens reglemente .................................................................... 33 

§ 51 Dnr KS 2015-00498 531 
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Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor ................................................................................... 36 

§ 52 Dnr KS 2020-00094 1.1.1.1 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 
Undvik osund konkurrens! ................................................................................. 39 

§ 53 Dnr KS 2020-00195 1.1.1.1 
Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård ...................................................... 42 

§ 54 Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1 
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): 
Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån ................................................... 44 

§ 55 Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1 
Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad ....................................................................... 46 

§ 56 Dnr KS 2021-00271 1.1.1.1 
Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter 
Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås .............................................. 48 
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§ 33   

Allmänhetens frågestund 
Frågorna fogas som bilagor till protokollet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på inkomna frågor.    

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har tre frågor från Allmänheten inkommit till 
Kommunfullmäktige.      
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§ 34   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, tisdagen den 5 april klockan 14:00.     
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§ 35   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2022-03-23 Motion av Stefan Lindborg (V): Handlingsplan mot skol-

segregationen. 
Dnr 2022-00304 1.1.1.1 

 
2022-03-23 Motion av Hans Gustafsson (KD): Det mullrar i oasen. 
 Dnr 2022-00310 1.1.1.1 
 
  
Till Kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 
 
2022-02-25 Länsstyrelsens beslut 2022-02-25 att utse Per-Jonas Carlsson 

(KD) som ny ersättare för avlidne kommunfullmäktigeersättare 
Sven Wergård (KD) från och med den 23 februari 2022 till och 
med den 14 oktober 2022. 
Dnr 2022-00041 1.1.1.2 

 
2022-03-04 Länsstyrelsens beslut 2022-03-03 att utse Jonas Garmarp (M) 

som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Per 
Månsson (M) samt att utse Anders Johansson (M) som ny 
ersättare från och med den 24 februari 2022 till och med den 14 
oktober 2022. 

 Dnr 2022-00041 1.1.1.2 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(50) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr KS 2022-00227 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Erika Storme Martinger (S) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och 
med den 31 december 2023. 
 
Åsa Tobrant (S) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 31 
december 2023. 
 
Urban Strömberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Industribyggnader i Borås AB. 
 
Oliver Toivanen (S) väljs till ersättare i styrelsen för Industribyggnader i Borås 
AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Thomas Strand (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Kjell Karlsson (L) väljs till ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
och med den 31 december 2022. 
 
Tim Gahnström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Grundskolenämnden. 
 
Anna Frisk (MP) väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) väljs till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden 
till och med den 31 december 2022. 
 
Mosa Roshangias (MP) väljs till ledamot i Arvodesdelegationen till och med den 
31 december 2022. 
 
Zouitsa Koltsida (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och 
äldrenämnden. 
 
Susanne Blid Roos (M) väljs till ersättare i Vård- och äldrenämnden till och med 
den 31 december 2022. 
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Jonas Ellerstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Borås Energi och Miljö AB. 
 
Olle Engström (SD) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
till och med 2022 års verksamhet.      
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§ 37   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna får ställas.  
Svaren på frågorna läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har fem frågor inkommit som fogas som bilagor till 
protokollet.    
 
 
2022-00308 
Fråga av Martin Nilsson (M) till kommunalrådet Anna Svalander 
(L): Gör Borås tillräckligt för att öka likvärdigheten och 
säkerställa att varje fritidshem har tillräckligt många behöriga 
lärare? 
 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) svarar på Martin Nilssons (M) fråga. 
 
 
2022-00306 
Fråga av kommunalrådet Annette Carlson (M) till Vård- och 
äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L): Ska Borås Stad 
upphandla RAM-avtal för vård- och omsorgsboende? 
 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) svarar på 
kommunalrådet Annette Carlsons (M) fråga. 
 
 
2022-00309 
Fråga av Magnus Sjödahl (KD) till kommunalrådet Kerstin 
Hermansson (C): Vilka åtgärder kommer att vidtas mot bakgrund 
av stadsrevisionens rapport gällande barnkonventionen? 
 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) svarar på Magnus Sjödahls (KD) 
fråga. 
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2022-00307 
Fråga av kommunalrådet Annette Carlson (M) till Sociala 
omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S): Ska Borås 
Stad upphandla RAM-avtal gällande LSS-boenden? 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) svarar på 
kommunalrådet Annette Carlsons (M) fråga. 
 
 
2022-00305 
Fråga av Lennart Andreasson (V) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om ombyggnation av Södra Torget 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Lennart Andreassons 
(V) fråga. 
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§ 38 Dnr KS 2022-00209 1.1.1.1 

Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): Det är 
bråttom! 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 24, B 680) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.    

Beslutsunderlag 
1. Interpellation från Anne Rapinoja (V) till Tekniska nämndens ordförande 

Jan Idehed (C): Det är bråttom! 
2. Svar på interpellation av Jan Idehed (C): Det är bråttom!      
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§ 39 Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande 
arbete 2022-2026 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 25, B 685) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Programmet för ANDTS- förebyggande arbete fastställs och gäller till och med 
2026.     
Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  
- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 
- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  
- Utveckla arbetet kring att motverka dataspelsberoende 

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 63 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
1. Programmet för ANDTS- förebyggande arbete fastställs och gäller till och 

med 2026.     
2. Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  
- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 
- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  
- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 

ANDTS-programmet   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS 
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
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2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen.  
 
Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026. Kommunstyrelsen 
noterar att Fritids-och folkhälsonämnden vid sitt sammanträde 2021-12-14  var 
oeniga kring att programmet inte innehöll alla spelberoenden såsom dataspel 
utan enbart fokuserade på spel om pengar. Kommunstyrelsen anser att data-
spelsberoende är en viktig folkhälsofråga som det behöver fokuseras mer på. 
Då dataspelsberoende inte ingår i förslaget behöver det utredas mer innan det 
kan ingå i programmet för att ansvar, resurser, definitioner och uppskattning av 
hur stor problematiken är blir besvarade.  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa programmet men 
att Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  
- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 
- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  
- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 

ANDTS-programmet 

Beslutsunderlag 
1. Fritids-och folkhälsonämndens beslut om revidering av Borås Stads program 
för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026 

Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt föreslår 
följande tillägg: Ersätta nuvarande skrivning i förslag till beslut punkt 2 
strecksats 3 med följande text: 
- utveckla arbetet kring att motverka dataspelsberoende 
 
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag och till Magnus Sjödahls (KD) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till 
Kommunstyrelsens förslag och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Magnus 
Sjödahls (KD) tilläggsförslag och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Magnus Sjödahls (KD) tilläggsförslag bifalls. 
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§ 40 Dnr KS 2021-00870 1.2.4.0 

Framställan Investering Makrillen Parkeringshus 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 26, B 702) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås kommuns Parkerings ABs nybyggnation av parkeringshus Makrillen, till 
en budgeterad nettoinvestering på 81 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 73 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Borås kommuns Parkerings ABs nybyggnation av parkeringshus Makrillen, till 
en budgeterad nettoinvestering på 81 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.      

Sammanfattning av ärendet 
Borås kommuns Parkerings AB avser att uppföra ett parkeringshus på 
Makrillen 11 i ett projekt som sker i samverkan med Lidl. Borås kommuns 
Parkerings ABs styrelse har beslutat om investeringen den 8 november 2021 
och har inkommit med en framställan. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 
 
Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen i en ny parkerings-
anläggning påverkar bolagets ekonomi och finansiella ställning. Investeringen 
ligger dock i linje med ägardirektivet och är viktig utifrån stadens stads-
utveckling de kommande åren. Inom en tioårs period planeras för att  1090 
markparkeringsplatser ska bebyggas och detta förutsätter att framtida 
parkeringsbehov tillgodoses genom nya yt-effektiva och hållbara 
parkeringsanläggningar.  

Beslutsunderlag 
1. Framställan Investering Makrillen Parkeringshus, Borås kommuns Parkerings 
AB, 2021-11-09 
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§ 41 Dnr KS 2021-00588 3.6.8.0 

Nya isytor i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 27, B 736) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som 
förutsatts i avsiktsförklaringen. 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i 
Borås godkänns. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kronor uppgår till max 5%. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M) och Nils-Åke Björklund (M) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 75 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som 
förutsatts i avsiktsförklaringen. 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i 
Borås godkänns. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kronor uppgår till max 5%. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de 
ramar som förutsatts i avsiktsförklaringen. Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan avseende Nya isytor i Borås godkänns. 
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Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen 
för den tänkta investeringen på 110 000 000 kr uppgår till max 5%. 
Fritids- och folkhälsonämnden får uppdraget att utreda var en multiarena för 
isidrotter kan förläggas. 
 
Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
behovet av mer isyta i Borås. År 2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en förstudie kring lokalisering av ny 
ishall och möjligheten att alternativ driftform prövas. Fritids- och folkhälso-
nämnden hemställde 2021-06-22 till Lokalförsörjningsnämnden att förhandla 
med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal 
för en ny ishall med två isytor.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har nu utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring med 
tillhörande hyresavtal. Både avsiktsförklaring och hyresavtal bygger på de 
förutsättningar som låg till grund för ärendets framtagande och på den förstudie 
som tidigare har gjorts om nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsnämnden tar 
ansvar för upphandling av de nya isytorna, enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling). När upphandlingen är klar överlämnas densamma till fastighets-
ägaren, som i sin tur tar ansvar för genomförande. I avsiktsförklaring och 
hyresavtal finns hyreskostnaden, exklusive drift- och underhållskostnader samt 
en överenskommen övre gräns för investeringen. Om investeringen överstiger 
den överenskomna summan behövs ett nytt ställningstagande i ärendet. Fritids- 
och folkhälsonämnden återkommer om drifts- och underhållskostnader när 
upphandlingen är klar. 
 
Huvudinriktningen för den nya ishallen är främst att kunna husera Borås 
konståkningsverksamhet. Ytorna omfattar två fullstora isytor där en är anpassad 
för att kunna spela ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare 
med kapacitet för ca 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna 
användas året om. Erforderlig mängd omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. 
tränare, domare och kansli finns i byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms 
en gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna och gör det möjligt 
för kafé i föreningarnas regi. Det kommer även finnas en sal på 210 kvm som är 
tänkt att användas för gymnastik- och dansträning. Man tränar koreografi, dans 
och hopp utan skridskor. Det är också denna sal som finns till handa för den 
fysträning som ingår i deras träning. 
 
Projektering planeras till våren 2022. Byggstart vintern 2022/23 med preliminär 
inflyttning våren 2024. Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för 
ändamålet. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på att fastighetsägaren är 
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frivilligt skattskyldig och därmed kan Borås Stad, som hyresgäst, endast hyra ut i 
andrahand eller andra evenemang till momspliktiga verksamheter.     

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Avsiktsförklaring 
3. Avtalsförslag 

Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD), Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 42 Dnr KS 2021-00682 1.2.2.1 

Policy för inköp i Kommunkoncernen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 28, B 883) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policyn för inköp i Kommunkoncernen fastställs.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 80 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Policyn för inköp i Kommunkoncernen fastställs. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att Policyn för inköp i 
Kommunkoncernen fastställs med följande ändring: 
- Fjärde stycket ersätts av följande ”Kommunkoncernen bör ha en helhetssyn 

på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommun-
koncernens gemensamma bästa har i allmänhet företräde framföra en 
enskild verksamhets intresse. För bolagen i kommunkoncernen bör 
styrelsen i förekommande enskilda fall pröva om samordningsvinsten för 
koncernen är så stor att den överskrider det enskilda bolagets intresse”.   

Sammanfattning av ärendet 
Policyn inköp i Kommunkoncernen har setts över. Policyn har varit på remiss 
hos samtliga nämnder och bolag där majoriteten varit positiva eller valt att avstå 
från att yttra sig. En nämnd, Vård- och äldrenämnden, och fyra bolag, AB 
Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, Fristadbostäder AB och Viskaforshem 
AB, har avstyrkt policyn.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer förslaget till 
Policy för inköp i Kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag 
1. Policy för inköp i Kommunkoncernen 
2. Remissammanställning 
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§ 43 Dnr KS 2019-00294 1.2.2.0 

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 29, B 900)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Anita Spjuth (V) 
till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 89 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas. 
 
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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att 
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem antas med följande: att på 
sidan 8 under rubriken Uppdrag från fullmäktige lägga till ”I det fall en nämnd 
ger verksamheten uppdrag som inte hanteras inom budgetprocessen behöver 
nämnden ange vilka resurser som kan tas i anspråk för uppdragets 
genomförande. Kommunstyrelsen ansvarar för att ange riktlinjer för hur 
uppdragen ska handläggas och följas upp”. 
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Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att Borås Stads 
reviderade styr- och ledningssystem antas med nedanstående tillägg: 
- På s. 10 under rubriken ”Uppdragsdialog vår” lägga till: ”Vid 

uppdragsdialogerna förs minnesanteckningar som sedan anmäls till 
kommunstyrelsen”. 

- På s. 10 under rubriken ”Uppdragsdialog höst” lägga till: ”Vid dessa förs 
minnesanteckningar som sedan anmäls till kommunstyrelsen”.  

Sammanfattning av ärendet 
Oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i Sveriges 
Kommuner och Landstings projekt ”Förenklat och effektivare styrsystem”. De 
utvecklingsområden inom styrning och ledning som Borås Stad definierade i 
ansökan var målkonflikter, formuleringar, detaljstyrning och brist på analys. 
Slutsatsen från projektet var att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad 
styrning. Sedan dess har ett förslag på reviderat styr- och ledningssystem 
arbetats fram tillsammans med förtroendevalda, fackliga, bolagsstyrelser och 
tjänstepersoner inom Borås Stad. 
 
Förslaget har skickats på remiss till Borås Stads nämnder, bolag och 
partigrupper. Utifrån de inkomna remissvaren har slutgiltigt förslag på styr- och 
ledningssystem sammanställts.  

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads styr- och ledningssystem 
2. Remissammanställning 

Yrkanden 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Anne Rapinoja (V) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
reservation i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 44 Dnr KS 2021-00959 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 30, B 936) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Hemlöshetsrapporten 2021 läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Vidare lämnar Vänsterpartiet en anteckning till protokollet, se bilaga.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 100 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Hemlöshetsrapporten 2021 läggs till handlingarna.      
 
Protokollsanteckningar 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar och ska driva 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad framåt enligt Program mot hemlöshet i 
Borås Stad. Årligen genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en 
enkätundersökning av hemlösheten. Årets resultat visar på att den akuta 
hemlösheten ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat. 
För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk 
hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa 
beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2021 fram till slutet av 
november har inga barn vräkts formellt. 
 
Årets kartläggning och uppföljning är ett bokslut för den utveckling och det 
arbete som gjorts sedan revideringen av program mot hemlöshet 2017. 
Analysen har lett till ett antal utvecklingsområden/åtgärder som behöver 
beaktas och utvecklas för att motverka hemlösheten i staden framöver. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2022 starta upp arbetet 
med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att 
utveckla programmet utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar 
samt återkoppling sociala boendeprocessen.    
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Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggning 2021, 2021-12-17  

Yrkanden 
Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 45 Dnr KS 2020-00955 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 31, B 972) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Hemlöshetsrapporten 2020 läggs till handlingarna.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 101 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Hemlöshetsrapporten 2020 läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. 
 
 I 2020 års kartläggning fick Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att 
särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat till arbetet med Sociala 
bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. I undersökning registrerades totalt 
26 personer över 65 år. 22 av dem uppgavs vara inom situation 3, det vill säga 
långsiktiga genom kommunen ordnade boendelösningar såsom socialt andra-
handskontrakt och träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och 
Badhusgatan 1B för personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av 
boende. Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Under 
2020 var det sex barn som blev avhysta varav det i en och samma familj fanns 
fyra minderåriga barn. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 
2022 starta upp arbetet med Revidering av programmet mot hemlöshet. Det 
finns ett behov av att utveckla programmet utifrån det som framkommit i 
hemlöshetskartläggningar samt återkoppling sociala boendeprocessen.  

Beslutsunderlag 
1. Hemlöshetskartläggningen 2020, 2020-12-20 
2. Komplettering hemlöshetskartläggningen 2020, 2021-05-20 

Yrkanden 
Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.   
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§ 46 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Uppföljning av samarbetsuppdrag boendeprocessen - 
Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 32, B 996) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 102 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns. 
 
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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Uppföljningen av samarbetsuppdraget boendeprocessen godkänns. 
Kommunstyrelsen ges uppdraget att vara en part i arbetet med sociala 
boendefrågor. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(50) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits av Kommun-
fullmäktige 2020-12-20 § 177. Uppföljningen skulle lämnas till Kommun-
fullmäktige under hösten 2021.  Vid förra uppföljningen hade inte Arbetslivs-
nämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden satt igång med arbetet och 
därför beslöt Kommunfullmäktige om ytterligare en uppföljning. Bakgrunden 
till denna uppföljning är att Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en 
uppföljning av implementering av den nya processen då det bland annat 
behövdes ta fram nya rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. 
Likaså fanns det en osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli 
berättigade ett socialt kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit 
över alla ansökningar. 
 
Sammanfattningsvis anser nämnderna att den nya processen har lett till att det 
blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag i kontakten med 
Borås stads förvaltningar kring andrahandslägenheter och bostadsanskaffning. 
Nämnderna och förvaltningarna får på detta vis en bättre helhetsbild av 
behovet och hanteringen av sociala kontrakt. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden kommer under 2022 starta upp arbetet med Revidering av 
programmet mot hemlöshet. Det finns ett behov av att utveckla programmet 
utifrån det som framkommit i hemlöshetskartläggningar samt återkoppling 
sociala boendeprocessen.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning samarbetsuppdrag boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 
2. Uppföljning av boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 47 Dnr KS 2022-00129 2.6.1.2 

Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt 
villkorsändring/avtalsförlängningar, 
Viskastrandsgymnasiet i Viared 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 33, B 1018) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna tilläggsavtal under en tioårsperiod för ombyggnad av storkök till en 
kostnad av cirka 1 358 676 kronor/år, Stämpelgatan 13, Vinden 6. 
 
Godkänna avtalsförlängning av Stämpelgatan 13, Vinden 6, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad på 1 033 929 
kronor/år.  
 
Godkänna avtalsförlängning av Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, avseende 
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 359 997 
kronor/år. 
 
Samtliga beslut förutsätter att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslagen.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 105 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna tilläggsavtal under en tioårsperiod för ombyggnad av storkök till en 
kostnad av cirka 1 358 676 kronor/år, Stämpelgatan 13, Vinden 6. 
 
Godkänna avtalsförlängning av Stämpelgatan 13, Vinden 6, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 033 929 
kronor/år.  
 
Godkänna avtalsförlängning av Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, avseende  
avtalsperioden 2022-07-01 – 2036-10-31 med en hyreskostnad  på 1 359 997 
kronor/år.    
 
Samtliga beslut förutsätter att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslagen.     

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-01-25 under förutsättning att 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslagen att 
godkänna detsamma och att skicka vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 
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Viskastrandsgymnasiet i Viared förväntas ta emot ett ökat antal elever vilket 
medför att kapaciteten på mottagningsköket och antalet sittplatser i matsalen 
behöver utökas. Det innebär även att omklädningsrummen behöver byggas om. 
Fastighetsägaren har åtagit sig att utföra denna ombyggnad, vilken föreslås 
finansieras av ett tilläggsavtal under 10 år. Hyrestillägget beräknas till cirka 
1 358 676 kr/år och utgår från en investering på 10 640 800 kronor. Hyran kan 
komma att justeras beroende på den slutliga investeringen.  
 
I samband med detta tilläggsavtal föreslås även en villkorsändring som innebär 
att avtalstiden förändras och förlängs i förtid på vissa avtal. Detta för att 
samtliga Viskastrandsgymnasiets lokaler i Viared ska ha samma sluttid, 2036-10-
31, som den nyligen förhyrda lokalen på Företagsgatan 7-9 (Dnr: 2021-00125). 
De avtal som omfattas av avtalsförlängningen är: 
Företagsgatan 11-21, Vinddraget 2, Företagsgatans Fastighets AB. Kostnaden 
för inhyrningen uppgår till 1 359 997 kr/år plus index. Ny avtalstid är 2022-07-
01 – 2036-10-31. Tidigare slutdatum 2026-06-30. 
Stämpelgatan 13, Vinden 6, Lundagårdens Fastighets AB. Kostnaden för 
inhyrningen uppgår till 1 033 929 kr/år plus index. Ny avtalstid är 2022-07-01 – 
2036-10-31. Tidigare slutdatum 2025-06-30.    

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring samt tilläggsavtal för 
ombyggnad storkök för Viskastrandsgymnasiet i Viared  
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§ 48 Dnr KS 2022-00127 2.6.1.2 

Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation på 
Kärrgatan 4-6 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 34, B 1028) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring samt 
tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6 under förutsättning att 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.       

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 107 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring samt 
tilläggsavtal för ventilation Kärrgatan 4-6 under förutsättning att 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.     

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsförvaltningen hyr idag ytor på Kärrgatan 4-6. Avtalstiden för dessa 
lokaler avses förlängas samt samlas ihop så att samma villkor och avtalstider 
gäller för samtliga avtal. Då behovet i lokalerna har förändrats och utökats med 
tiden, behöver ventilationen ses över och kapaciteten för denna anpassas efter 
nuvarande behov. Fastighetsägaren åtar sig att utföra detta mot ett tilläggsavtal 
som löper på 5 år. I samband med avtalsförlängningen kommer en rad 
förbättringar utföras avseende bland annat tillgänglighet, belysning, energi och 
ytskikt.      

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut samt avtalsförslag  
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§ 49 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

Ändring i det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 35, B 1036) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
§ 12 , ändras och får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 90 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
§ 12 , ändras och får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020 §38 om ändringar i det 
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, med 
stöd av Kommunallagen 5 kap 33 §, ett brådskande ärende får avgöras trots att 
ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.  
 
Kommunfullmäktige ändrade då det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt följande: 
 
Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på 
sådant sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden 
så beslutar. 
 
Anledningen var att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige 
bedömdes av folkhälsomyndigheten som mycket hög. Myndigheten uppmanade 
därför människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta 
andra. Folkhälsomyndigheten har nu ändrat sina riktlinjer och ett öppnande av 
Borås Stads sammanträden bör därför ske, skälet för öppna sammanträden är 
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att allmänheten ska få insyn i beslutsfattandet vilket är bra ur ett demokratiskt 
perspektiv. Medborgarnas intresse av insyn i nämndarbetet är ett tungt vägande 
skäl för öppenhet. 
 
Kommunstyrelsen förslår därför Kommunfullmäktige beslut om en återgång till 
tidigare reglemente där: 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
§ 12 , ändras och får följande lydelse: 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.   

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad, spårbar 
2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad 
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§ 50 Dnr KS 2021-00952 1.2.2.25 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
och justering av Kommunstyrelsens reglemente 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 36, B 1050) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa 
reviderat reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade 
ägardirektiv för följande bolag; 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Borås Djurpark och Camping AB 
AB Bostäder i Borås 
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
BoråsBorås TME AB 
Akademiplatsen AB  

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Anita Spjuth (V) 
till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 66 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa 
reviderat reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade 
ägardirektiv för följande bolag; 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Borås Djurpark och Camping AB  
AB Bostäder i Borås 
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
BoråsBorås TME AB 
Akademiplatsen AB 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Anne Rapinoja (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att fastställa reviderat 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa reviderat reglemente 
för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade ägardirektiv för de i ärendet 
nämnda bolagen med ändringen att följande text stryks i förekommande fall: 
”bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland 
annat genom nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform 
är underrepresenterad”. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggningen eller beslut i 
detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V).      

Sammanfattning av ärendet 
Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts 
efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska 
härefter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid års-
stämmorna i april månad 2021 fastställdes reviderade ägardirektiv för bolagen.  
Inför årsstämmorna 2022 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven. 
 
Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser bland annat ett 
tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen i dess roll och 
Borås Stadshus AB. Förslagen innebär en större tydlighet när det gäller vem 
som ansvarar för vad. I övrigt avser förslagen till förändringar en uppdatering 
av Borås Stads nya vision, ”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om 
en komplettering av ett stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås. Det 
gemensamma ägardirektivet föreslås även komplettes med ett stycke om 
bolagens ansvar för inlämning av en bolagsrapport.  

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
2. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
3. Ägardirektiv för följande bolag; 
4. Borås kommuns Parkerings AB  
5. Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
6. Borås Djurpark & Camping AB 
7. Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar 
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8. AB Bostäder i Borås 
9. AB Bostäder – Spårbara ändringar 
10. Fristadbostäder AB  
11. Fristadbostäder AB – Spårbara ändringar 
12. AB Sandhultsbostäder 
13. AB Sandhultsbostäder – Spårbara ändringar 
14. AB Toarpshus 
15. AB Toarpshus – Spårbara ändringar 
16. Viskaforshem AB 
17. Viskaforshem AB – Spårbara ändringar 
18. BoråsBorås TME AB  
19. BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
20. Akademiplatsen AB  
21. Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
22. Kommunstyrelsens reglemente 
23. Kommunstyrelsens reglemente - spårbara ändringar 

Yrkanden 
Anne Rapinoja (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 51 Dnr KS 2015-00498 531 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående 
kollektivtrafik - pendling och arbetsresor 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 37, B 1134) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen är besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 109 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen är 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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att 
underlätta kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har 
en närbelägen pendelparkering.   

Sammanfattning av ärendet 
Ulrik Nilsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-16 
lämnat in förslaget att underlätta för kombinationsresor bil-buss. Det borde 
finnas någon hållplats i Borås på linjen som har en närbelägen pendlings-
parkering. För att underlätta för kombinationsresor bil-buss borde det finnas 
någon hållplats i Borås på 100- linjen som har en närbelägen pendlings-
parkering. En lämplig placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet. När 
den nya 27:an är klar vore korset Rv40/27 bra. Dit är det lätt att ta sig med bil 
från Borås liksom från orter längs med Rv 41 och Rv27. 2.  
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Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. 
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per timma) stannade antingen 
vid Landvettermotet eller Landvetter Resecentrum och att man där kunde 
ansluta till flygbussen från Göteborg. Det borde även övervägas ett 
biljettsamarbete mellan linje 100 och Flygbussarna.. 
Motionären föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:  
- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade 

kombinationsresor bil/buss genom en hållplats för linje 100 som har en 
närbelägen pendlingsparkering.  

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden 
och Västtrafik om möjligheterna till kollektivt resande till Landvetter och 
biljettsamarbete med Flygbussarna. 

 
Svar på motion: 
Det finns idag flera kommersiella linjer mellan Borås och Landvetter flygplats 
och mellan Göteborg och flygplatsen och man kan nå flygplatsen med 
Västtrafik genom ett byte vid Landvetter centrum eller vid Korsvägen.  
Västra Götalandsregionen har inte tagit beslut om allmän trafikplikt på resor till 
flygplasten. Det innebär att man inte har för avsikt att lägga allmän linjetrafik 
med Västtrafik, eftersom man bedömer att de företag som kör till direkt 
flygplatsen på kommersiell basis kan hantera det resebehov som finns.  
Kommunerna i stråket och regionen har under flera år, i stråksamarbetet, 
arbetat med att utveckla busstrafik mellan viktiga målpunkter och flygplatsen. 
Under 2022 arbetar Samhällsplanerarnätverket Gbg-Borås med att utveckla 
Landvetter flygplats som attraktiv knutpunkt i stråket. Både för flygresenärer och 
personal som arbetar både på flygplatsen och i det nya närliggande 
verksamhetsområdet Landvetter Airport City. Flygbussarna och Västtrafik 
samarbetar för att göra pendlingsresor till flygplatsen enklare. Detta pågående 
arbete ska också ses som en förberedelse inför lokalisering av ny järnväg där en 
station kommer att etableras under Landvetter flygplats. Sedan 1 juni 2015 kan 
den som arbetar på Landvetter flygplats resa med Västtrafiks periodkort på 
Flygbussarna. 
 
Västtrafik aviserar att linje 100 kommer fortsätta vara en direktlinje Borås- 
Göteborg, utan mellanliggande stopp. Det finns möjlighet att parkera vid eller 
nära resecentrum för de som vill åka med linje 100 direkt till Göteborg.  
Borås Stad har under flera år diskuterat lokalisering och utformning av en 
pendelparkering utmed riksväg 40 i riktning mot Göteborg, tillsammans med 
Trafikverket och Västtrafik. Det pågår ett arbete, att lokalisera en 
pendelparkering i anslutning till Nabbamotet, med bra bytesmöjlighet till de 
bussar som stannar vid Nabbamotet. Utbyggnad av pendelparkering kan bli 
aktuell som steg två när den planerade ombyggnaden av Nabbmotet 
genomförts.   
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Beslutsunderlag 
Ulrik Nilsson (M): Motion angående kollektivtrafik - pendling och arbetsresor, 
2015-06-16 

Yrkanden 
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 52 Dnr KS 2020-00094 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Undvik osund konkurrens! 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 38, B 1140) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 31, 5 avstår: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Anita Spjuth (V) 
till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 64 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår föreslå Kommun-
fullmäktige 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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla motionen. 
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Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att: ”motionen avslås”, 
att texten ”Borås Stad skall … inte till allmänheten” stryks. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en översyn av kommunala verksamheter som kan anses vara i 
konkurrens med näringslivet samt att undvika osund konkurrens med närings-
livet genom att främja lika villkor vid upphandlingar. Kommunstyrelsen 
konstaterar att det finns omfattande lagstiftning inom konkurrensområdet och 
Borås Stad ska endast utföra verksamhet som ligger inom kommunens 
kompetens. 
 
Motionen har inte skickats på remiss.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund 
konkurrens, 2021-01-22 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Peter Wiberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Ordförande utser Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i 
huvudomröstning. 

Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
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Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstning. 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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§ 53 Dnr KS 2020-00195 1.1.1.1 

Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ 
vård 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 39, B 1146) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 99 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Kommunfullmäktige bifaller motionen, samt uppdrar Vård- och 
äldrenämnden att se över möjligheterna att kommunen i samverkan med Västra 
Götalandsregionen upprättar en stiftelse med syfte att driva ett hospice i 
kommunen.    

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Blomqvist har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
19 lämnat in förslaget att uppdra åt Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till 
att erbjuda Hospice boende, alternativt ett separat boende för palliativ vård i 
enlighet med motionens intentioner. Motionen har skickats på remiss till Sociala 
Omsorgsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt till Centrala Funktions-
hinderrådet och Centrala pensionärsrådet.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård, 2020-02-
19 
2. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Sociala omsorgsnämnden, 
2020-06-12 
3. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Vård- och äldrenämnden, 
2020-09-24 
4. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala funktionshinderrådet, 
2022-02-02 
5. Yttrande över motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) : Etablering av 
hospice/separat vårdenhet för palliativ vård från Centrala pensionärsrådet, 
2022-02-16 

Yrkanden 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Exner 
(SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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§ 54 Dnr KS 2020-00441 1.1.1.1 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna 
lån 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 40, B 1165) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07, § 104 
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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen bifalles.    

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-05-14 lämnat in förslaget att möjliggöra för kommunens 
bostadsbolag att ta upp gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre räntan på 
dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på låne-
marknaden. 
 
Motionen har inte skickats på remiss.   
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det bästa utifrån administration och 
total räntekostnad för kommunkoncernen är att internbanken gör en samlad 
grön upplåning där alla stadens gröna tillgångar utgör underlaget. Det 
förutsätter att bolagen aktivt och löpande arbetar med att identifiera gröna 
tillgångar enligt Kommuninvests kriterier. Utlåningen till bolagen görs via 
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internbankens koncernkonto enligt gällande rutin för att fortsatt ha en effektiv 
administration och likviditetsplanering för kommunkoncernen.   

Beslutsunderlag 
1. Motion Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån, 2020-05-14  

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 55 Dnr KS 2021-00059 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås 
Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 41, B 1172) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen är besvarad.     

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Mattias 
Karlsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Anita Spjuth (V) 
till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 72 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår 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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla motionen. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(50) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att: ”motionen avslås”, 
att texten ”Borås Stad skall … motionen anses besvarad” stryks. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
04-28 lämnat in förslaget att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en 
konkurrenspolicy. 
 
Motionen har inte skickats på remiss. Kommunstyrelsen konstaterar att det 
finns omfattande lagstiftning inom konkurrensområdet och Borås Stad ska 
endast utföra verksamhet som ligger inom kommunens kompetens.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för 
Borås Stad, 2014-04-28 

Yrkanden 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Peter Wiberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 56 Dnr KS 2021-00271 1.1.1.1 

Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 42, B 1191) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Bifalla motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) till förmån för 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 67 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Bifalla motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå motionen. 
 
Vidare reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Förklara motionen för 
besvarad. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) lämnar en anteckning till protokollet.     
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Sammanfattning av ärendet 
Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V)  
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in motionen 
Menssäkra Borås. Motionärerna föreslår att Borås Stad på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, 
kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler 
verksamheter. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 
skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 
menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 
Motionen har skickats på remiss till samtliga bolag och förvaltningar samt den 
politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande. Totalt svarade samtliga 
förvaltningar, den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande samt 
tre bolag – Borås TME; Borås Energi och Miljö samt Industribostäder i Borås 
AB – på motionen.  
 
De som biföll motionen var Grundskolenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Fritids – och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, 
Kulturnämnden, Servicenämnden, Förskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Flera av nämnderna ställer sig undrande till 
finansiering och påpekar att de bifaller motionen under förutsättning att 
merkostnader i samband med projektet hanteras centralt samt en utvärdering 
efter projektets avslutande. 
 
Vård- och äldrenämnden avslår motionen med motiveringen att nämnden ser 
en svårighet med införandet då inga uträkningar eller kostnadsförslag finns 
redovisade. Övriga avstår från att yttra sig, framför allt då flera påpekar att 
finansieringen av förslaget inte är utrett samt att de utifrån sitt uppdrag inte 
berörs av förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Menssäkra Borås, 2021-03-08 
2. Revisionen yttrande, 2021-04-23 
3. Förskolenämndens yttrande, 2021-05-18 
4. Servicenämndens yttrande, 2021-05-20 
5. Lokalförsörjningsnämndens yttrande, 2021-05-21 
6. Överförmyndarnämndens yttrande, 2021-05-21 
7. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytandes yttrande, 
2021-05-24 
8. Borås Energi och Miljö AB yttrande, 2021-06-02 
9. Kulturnämndens yttrande, 2021-06-10 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande, 2021-06-17 
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11. Vård- och äldrenämndens yttrande, 2021-06-18 
12. Arbetslivsnämndens yttrande, 2021-06-21  

Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP) och Anita Spjuth (V ) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och dels till 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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