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Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, onsdagen den 29 april 2020 
13:00-20:10 

 
Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Tom Andersson (MP), Lars-Gunnar Comén (M), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V),  
Yvonne Persson (S), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), 
Andreas Cerny (L), Kent Hedberg (S), Per Carlsson (S), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Peter 
Wiberg (V), Jonas Ellerstrand (SD), Mattias Danielsson (C), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Kristian 
Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S) och Liridona Rexhepi (S).  

 

Beslutande ledamöter via Teams 
Lennart Andreasson (V), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), 
Maj-Britt Eckerström (C), Ninni Dyberg (S),  Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson 
(S), Hans Gustavsson (KD), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C),  Sara Andersson (S), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Alexander Andersson (C), Johan Wikander (L), Sofia Bohlin (S),  Robert 
Sandberg (S), Johan Dahlberg (S), Magnus Sjödahl (KD), Tomas Brandberg (SD), Abdullahi Warsame (S) och 
Anna Christensen (M). 

 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S), via Teams 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Lars Gustaf Andersson (L)  - Soroush Rezai (L), via Teams 
För Olle Engström (SD)                            - Eva Eriksson (SD), via Teams 
För Malin Carlsson (S)   - Leif Grahn (S)  
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Valéria Kant (KD), via Teams 
För Mohamed Kossir (S)                                - Marie Sandberg (S), via Teams 
För Hasse Ikävalko (M)                              - Annette Nordström (M), via Teams 
För Jolly Bou Rahal (M)                       - Per Månsson (M),via Teams 
För Gabriella Andersson (V)  - Inger Landström (V), via Teams 
För Anders Jonsson (S)   - Emina Beganovic (S), via Teams 
För Marie Samuelsson (S)                           - Sören Björklund (S), via Teams 
För Ulf Sjösten (M)                                    - Jonas Garmarp (M), via Teams 
För Anders Alftberg (SD)                        - Niklas Hallberg (SD), via Teams 
För Niklas Hallberg (SD)    - Martin Sörbom (SD), jäv § 49 
För Anne-Marie Ekström (L)  - Morgan Hjalmarsson (L), jäv § 51 
För Niklas Arvidsson (KD)   - Gunilla Christoffersson (KD) , jäv § 54 
 
För Christina Waldenström (-) saknas ersättare. 
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Närvarande ersättare i salen 
Karl-Eric Nilsson (C) och Andreas Ekström (S).  
 
Närvarande ersättare via Teams 
Mikael Wickberg (M), Mattias Karlsson (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M),  Jan Idehed (C), 
Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla Christoffersson (KD),  Therése Björklund (S), 
Paulina Hanafi (S), Tommy Josefsson (V), Martin Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD). 
 
Olle Engström (SD) anländer till sammanträdet 13:20 och intar sin plats inför behandlingen av § 39. 
 
Mohamed Kossir (S)  ansluter till sammanträdet 13:19 och intar sin plats inför behandlingen av § 43. 
 
Jolly Bou Rahal (M) ansluter till sammanträdet 15:14 och intar sin plats inför behandlingen av § 45 Borås Stads 
Årsredovisning. 
 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) ansluter till sammanträdet 16:48 och tjänstgör för Christina Waldenström (-) 
under behandlingen av § 45 Borås Stads Årsredovisning. 
 
Göran Larsson (MP) ansluter till sammanträdet 17:33, jäv § 52. 
 
Urban Svenkvist (M) lämnar sammanträdet 17:57. Han ersätts av Per Månsson (M) under behandlingen av  
§ 45 Borås Stads Årsredovisning. 
 
Anita Spjuth (V) ansluter till sammanträdet 18:01. 
 
Anders Jonsson (S) ansluter till sammanträdet 18:01 och intar sin plats under behandlingen av § 45 Borås Stads 
Årsredovisning.  
 
Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet 18:47. 
 
Per Carlsson (S) lämnar sammanträdet 19:50. Han ersätts av Emina Beganovic (S) inför behandlingen av 
§ 46. 
 
Övriga 
Peder Danesved   förvaltningsledare 
Fredrik Nilströmer   it-strateg 
Johannes Adolfsson   it-strateg 
Johan Olovsson   e-strateg 
Christer Katus   nätverkstekniker, via Teams 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare 
Anna Enochsson   valledare 
Lars-Olof Danielsson   stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Borås , kl 10:00-10:30 
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Närvarande ersättare i salen 
Karl-Eric Nilsson (C) och Andreas Ekström (S).  
 
Närvarande ersättare via Teams 
Mikael Wickberg (M), Mattias Karlsson (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M),  Jan Idehed (C), 
Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla Christoffersson (KD),  Therése Björklund (S), 
Paulina Hanafi (S), Tommy Josefsson (V), Martin Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD). 
 
Olle Engström (SD) anländer till sammanträdet 13:20 och intar sin plats inför behandlingen av § 39. 
 
Mohamed Kossir (S)  ansluter till sammanträdet 13:19 och intar sin plats inför behandlingen av § 43. 
 
Jolly Bou Rahal (M) ansluter till sammanträdet 15:14 och intar sin plats inför behandlingen av § 45 Borås Stads 
Årsredovisning. 
 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) ansluter till sammanträdet 16:48 och tjänstgör för Christina Waldenström (-) 
under behandlingen av § 45 Borås Stads Årsredovisning. 
 
Göran Larsson (MP) ansluter till sammanträdet 17:33, jäv § 52. 
 
Urban Svenkvist (M) lämnar sammanträdet 17:57. Han ersätts av Per Månsson (M) under behandlingen av  
§ 45 Borås Stads Årsredovisning. 
 
Anita Spjuth (V) ansluter till sammanträdet 18:01. 
 
Anders Jonsson (S) ansluter till sammanträdet 18:01 och intar sin plats under behandlingen av § 45 Borås Stads 
Årsredovisning.  
 
Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet 18:47. 
 
Per Carlsson (S) lämnar sammanträdet 19:50. Han ersätts av Emina Beganovic (S) inför behandlingen av 
§ 46. 
 
Övriga 
Peder Danesved   förvaltningsledare 
Fredrik Nilströmer   it-strateg 
Johannes Adolfsson   it-strateg 
Johan Olovsson   e-strateg 
Christer Katus   nätverkstekniker, via Teams 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare 
Anna Enochsson   valledare 
Lars-Olof Danielsson   stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Borås , kl 10:00-10:30 
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Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 maj 2020 
  

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 39-56 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
      § 39-50, jäv § 51, 52-56 
  

 Yvonne Persson (S) 
§ 51 
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Ärendelista 
§ 39 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 5 
§ 40 

Ajournering ......................................................................................................... 6 
§ 41 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 7 
§ 42 Dnr KS 2020-00301 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
(avsägelse april) .................................................................................................. 8 

§ 43 Dnr KS 2020-00189 1.1.1.1 
Svar på fråga av Ida Legnemark (V) till Mats Tolfsson (S): Gör Borås 
Stad tillräckligt för att barn inte ska drabbas av hemlöshet? .............................. 10 

§ 44 Dnr 2020-00379 1.2.3.3 
Revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års granskning .......................... 12 

§ 45 Dnr KS 2020-00039 1.2.4.1 
Borås Stads Årsredovisning .............................................................................. 13 

§ 46 Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 
Personalekonomisk redovisning 2019 ............................................................... 17 

§ 47 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 
Stöd till Borås näringsliv .................................................................................... 19 

§ 48 Dnr KS 2020-00152 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås .......................... 22 

§ 49 Dnr KS 2020-00120 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås ............... 23 

§ 50 Dnr KS 2020-00077 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 31) ............... 24 

§ 51 Dnr KS 2020-00164 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås (nr 32) ................... 25 

§ 52 Dnr KS 2020-00171 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås 
(nr 33) ............................................................................................................... 26 

§ 53 Dnr KS 2020-00179 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås (nr 34) ............. 27 

§ 54 Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (nr 
35) .................................................................................................................... 28 

§ 55 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut år 2019 (nr 36) ........................................................................... 29 

§ 56 Dnr KS 2020-00119 1.3.1.0 
Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors  (nr 37) ..................................... 31 
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§ 39   

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 lilla 
sessionssal, fredagen den 8 maj 2020 kl. 10:00.     
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§ 39   

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 lilla 
sessionssal, fredagen den 8 maj 2020 kl. 10:00.     
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§ 40  

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 14:07-14:12, 15:23-15:28, 16:39-
16.46, 17:59-18:05 och 19:26-19:33.    
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§ 41  

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av stads-
direktören remitterats till Kommunstyrelsen: 
 
2020-03-25 Länsstyrelsens beslut 2020-03-25 att utse Mikael Wickberg (M) som 

ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Lovisa 
Gustafsson (M) från och med den 19 mars 2020 till och med den 
14 oktober 2022. 

 Dnr 2020-00225 1.1.1.2   
 
2020-04-07 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1798-20. 

Överklagat beslut  Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20  § 26 
om detaljplan för (Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera – Räfse-
ryd) Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
nu fråga om avvisning.  Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

 Dnr 2017-00437 214 
 
2020-04-07 Dom från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål 

nr P 514-20. Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Borås 
kommuns beslut den 19 december 2019 § 297. Saken: Detaljplan 
för Sjömarken Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Borås kommun. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 Dnr 2015-00101 214 
 
2020-04-21 Skrivelse från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen om 

dom i mål nr P 514-20 om överklagande av Borås kommuns beslut 
2019-12-19 gällande antagande av detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen), Borås Stad.  

 Domen i rubricerat mål har överklagats 
 Dnr 2015-00101 214 
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§ 41  

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av stads-
direktören remitterats till Kommunstyrelsen: 
 
2020-03-25 Länsstyrelsens beslut 2020-03-25 att utse Mikael Wickberg (M) som 

ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Lovisa 
Gustafsson (M) från och med den 19 mars 2020 till och med den 
14 oktober 2022. 

 Dnr 2020-00225 1.1.1.2   
 
2020-04-07 Beslut från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 1798-20. 

Överklagat beslut  Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20  § 26 
om detaljplan för (Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera – Räfse-
ryd) Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
nu fråga om avvisning.  Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

 Dnr 2017-00437 214 
 
2020-04-07 Dom från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål 

nr P 514-20. Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Borås 
kommuns beslut den 19 december 2019 § 297. Saken: Detaljplan 
för Sjömarken Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Borås kommun. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 Dnr 2015-00101 214 
 
2020-04-21 Skrivelse från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen om 

dom i mål nr P 514-20 om överklagande av Borås kommuns beslut 
2019-12-19 gällande antagande av detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen), Borås Stad.  

 Domen i rubricerat mål har överklagats 
 Dnr 2015-00101 214 
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§ 42 Dnr KS 2020-00301 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lena Sänd (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Johan Dahlberg (S) väljs till ledamot i Kulturnämnden till 
och med den 31 december 2022. 
 
Elisabeth Ivarsson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Magnus Rosén (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
till och med 2022 års verksamhet. 
 
Susanne Karlander (L) entledigas från sitt uppdrag som andre vice ordförande 
och ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Kamran Rousta (L) väljs till andre vice ordförande och ledamot i Grundskole-
nämnden till och med 31 december 2022. 
 
Ewa Bramstång (MP) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 
31 december 2022. 
 
Dennis Söderberg (MP) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med 
den 31 december 2023. 
 
Rasmus Kivinen (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 
 
Katja Lecznar (M) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Douglas Torén (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås 
Tingsrätt. 
 
Oliver Öberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen 
och som ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB. 
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Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen 
till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i styrelsen för Borås 
Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Minna Engström Heino (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB 
till och med 2022 års verksamhet. 
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Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen 
till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i styrelsen för Borås 
Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Minna Engström Heino (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB 
till och med 2022 års verksamhet. 
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§ 43 Dnr KS 2020-00189 1.1.1.1 

Svar på fråga av Ida Legnemark (V) till Mats Tolfsson 
(S): Gör Borås Stad tillräckligt för att barn inte ska 
drabbas av hemlöshet? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.           

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande Mats Tolfsson (S) svarar på 
Ida Legnemarks (V) fråga.  
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ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER 

Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter 
anföranden av revisorskollegiets vice ordförande Ingwer Kliche (S), förste 
revisorsgruppens vice ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra revisors-
gruppens vice ordförande Ingwer Kliche (S) om revisorsgruppernas granskning 
av verksamheten år 2019 debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med att 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är 
fritt. Beslut fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först 
behandlas ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av 
årsredovisning med de övriga yrkanden som kan framkomma under debatten. 

 

Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommun-
fullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, 
styrelsen och företag eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående 
beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick. 
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ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER 

Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter 
anföranden av revisorskollegiets vice ordförande Ingwer Kliche (S), förste 
revisorsgruppens vice ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra revisors-
gruppens vice ordförande Ingwer Kliche (S) om revisorsgruppernas granskning 
av verksamheten år 2019 debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med att 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är 
fritt. Beslut fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först 
behandlas ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av 
årsredovisning med de övriga yrkanden som kan framkomma under debatten. 

 

Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommun-
fullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, 
styrelsen och företag eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående 
beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick. 
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§ 44 Dnr 2020-00379 1.2.3.3 

Revisionsberättelse och redogörelse för 2019 års 
granskning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna 
nämnder och styrelsen för 2019 års förvaltning. 
 
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.           
 
Sammanfattning av ärendet 
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för 
år 2019. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.  
 
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.     
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§ 45 Dnr KS 2020-00039 1.2.4.1 

Borås Stads Årsredovisning 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 26 sid B 1151)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet DRIFTREDOVISNING. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kronor 
av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla 
digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 
kronor avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 
 
Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs 
till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industri-
byggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i 
Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus och Viskaforshem AB läggs till handlingarna.  
 
Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
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§ 45 Dnr KS 2020-00039 1.2.4.1 

Borås Stads Årsredovisning 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 26 sid B 1151)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet DRIFTREDOVISNING. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kronor 
av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla 
digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 
kronor avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 
 
Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs 
till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industri-
byggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i 
Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus och Viskaforshem AB läggs till handlingarna.  
 
Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 141 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet DRIFTREDOVISNING. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kronor 
av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla 
digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 
kronor avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 
 
Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs 
till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna.    
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,9 miljarder kronor (mdkr). 
Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens 
omsättning till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr. 

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern 
blev 88 mnkr. Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 
mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 13 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr. 

Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror 
resultatförsämringen på att primärkommunen redovisar ett resultat som är 219 
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mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster stärkte resultatet. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt sämre resultat 
än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar. 

 
Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 18,6 mdkr. 
Balansomslutningen ökar årligen i takt med ökad investeringsnivå. 
Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 2 mdkr. Investeringstakten är hög 
både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och Miljö AB 
till följd av den under året driftsatta investeringen på Sobacken i nytt 
kraftvärme- och avloppsreningsverk. 
Till följd av den höga investeringsnivån och det låga resultatet är det en liten 
andel av investeringarna som bolagen klarar att finansiera själva. Därmed 
fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2019-12-31 uppgick den till 7 mdkr.  
 
Beslutsunderlag 
1. Borås Stads årsredovisning   
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar på 
följande tillägg: ”Kommunstyrelsens uppdrag gällande Saltemads camping verk-
samhet kvarstår” samt lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) tilläggsyrkande avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Per Månsson (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M),  
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Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD, Anna Christensen (M), Jolly Bou 
Rahal (M), Valeria Kant (KD), Annette Nordström (M) och Jonas Garmarp 
(M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
tilläggsyrkande. 
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mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster stärkte resultatet. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt sämre resultat 
än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar. 

 
Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 18,6 mdkr. 
Balansomslutningen ökar årligen i takt med ökad investeringsnivå. 
Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 2 mdkr. Investeringstakten är hög 
både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och Miljö AB 
till följd av den under året driftsatta investeringen på Sobacken i nytt 
kraftvärme- och avloppsreningsverk. 
Till följd av den höga investeringsnivån och det låga resultatet är det en liten 
andel av investeringarna som bolagen klarar att finansiera själva. Därmed 
fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2019-12-31 uppgick den till 7 mdkr.  
 
Beslutsunderlag 
1. Borås Stads årsredovisning   
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar på 
följande tillägg: ”Kommunstyrelsens uppdrag gällande Saltemads camping verk-
samhet kvarstår” samt lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) tilläggsyrkande avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Per Månsson (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M),  
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Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD, Anna Christensen (M), Jolly Bou 
Rahal (M), Valeria Kant (KD), Annette Nordström (M) och Jonas Garmarp 
(M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
tilläggsyrkande. 
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§ 46 Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2019 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 27 sid B 1413)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.     
 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 136  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt 
tilläggsyrkande att följande läggs till i fullmäktigeskrivelsen:  Kommunstyrelsen 
utreder olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i förvaltningar eller 
yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga samt att minst ett sådant försök 
påbörjas under 2020.     
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation 
som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård. 
Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande 
och mod att utmana traditionella arbetssätt.  
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Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser i sin helhet behöver fortsätta då 
det fortfarande finns kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. 
Kommunstyrelsen noterar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade bland 
höga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda. 
 
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 
 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 

förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörj-

ningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

 
Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Yrkande 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Reservationen i Kommunstyrelsen avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Peter Wiberg (V), Stefan 
Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Anne Rapinoja (V) och Inger 
Landström (V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 
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§ 46 Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2019 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 27 sid B 1413)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.     
 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 136  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt 
tilläggsyrkande att följande läggs till i fullmäktigeskrivelsen:  Kommunstyrelsen 
utreder olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i förvaltningar eller 
yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga samt att minst ett sådant försök 
påbörjas under 2020.     
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation 
som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård. 
Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande 
och mod att utmana traditionella arbetssätt.  
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Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser i sin helhet behöver fortsätta då 
det fortfarande finns kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. 
Kommunstyrelsen noterar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade bland 
höga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda. 
 
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 
 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 

förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörj-

ningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

 
Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Yrkande 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Reservationen i Kommunstyrelsen avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Peter Wiberg (V), Stefan 
Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Anne Rapinoja (V) och Inger 
Landström (V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 
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§ 47 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Stöd till Borås näringsliv 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 28, sid B 1468)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder gällande elevluncher från 30 mars 2020 samt 
bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för 
finansiering av elevluncher. 
 
Vidare beslutar Kommunfullmäktige 
 
Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2020.  
 
Protokollsanteckning 
Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.   

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 149 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder enligt ärendet samt bevilja 
Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för 
finansiering av elevluncher. 
 
Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 
 
Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2020.           
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Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av Coronapandemin och Covid-
19. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. 
Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler 
insatser behövs.  
 
Kommuner runtom i landet behöver agera för att näringslivet ska kunna klara 
den kris Sverige nu går igenom. 
 
Elever har erbjudits elevluncher med start måndag den 30 mars 2020. Borås 
gymnasieelever erbjuds lunch för avhämtning via någon av de restauranger i 
kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans med företaget Optidev 
har Borås Stads tagit fram en lösning som innebär att varje enskild 
gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan 
kostnadsfritt kan omsättas i en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna 
ansluter sig till systemet via en e-postadress administrerad av Borås Stad. 
Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som 
längst till skolavslutningen. Kostnaden för detta beräknas till 15 miljoner 
kronor. 
 
Utöver dessa åtgärder föreslås även Kommunfullmäktige besluta att ingen årlig 
avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för 
år 2020, ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av 
företag i Borås Stad för år 2020 samt ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser 
och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel 
för år 2020. Kostnaden för detta beräknas till 7 miljoner kronor och kommer 
kompenseras till Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska Nämnden vid 
ett senare tillfälle. 
 
Borås Stad har även genomfört andra insatser för att stödja näringslivet i Borås: 
 
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-31, 
förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter. 
Borås Stad har från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa betalningsvillkoret 
120 dagar till företagskunder. (De kommunala bolagen omfattas för närvarande 
inte av förlängd betaltid eller 15 dagars betalning till leverantörer) 
Borås Energi och Miljö AB/respektive Borås Elnät AB beviljar på kunds 
begäran förlängt anstånd på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, 
sophantering, elnät och fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds 
begäran intervaller för hämtning av sopor och avfall. 
 
AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i lokaler för 
företag. 
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Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av Coronapandemin och Covid-
19. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. 
Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler 
insatser behövs.  
 
Kommuner runtom i landet behöver agera för att näringslivet ska kunna klara 
den kris Sverige nu går igenom. 
 
Elever har erbjudits elevluncher med start måndag den 30 mars 2020. Borås 
gymnasieelever erbjuds lunch för avhämtning via någon av de restauranger i 
kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans med företaget Optidev 
har Borås Stads tagit fram en lösning som innebär att varje enskild 
gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan 
kostnadsfritt kan omsättas i en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna 
ansluter sig till systemet via en e-postadress administrerad av Borås Stad. 
Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som 
längst till skolavslutningen. Kostnaden för detta beräknas till 15 miljoner 
kronor. 
 
Utöver dessa åtgärder föreslås även Kommunfullmäktige besluta att ingen årlig 
avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för 
år 2020, ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av 
företag i Borås Stad för år 2020 samt ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser 
och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel 
för år 2020. Kostnaden för detta beräknas till 7 miljoner kronor och kommer 
kompenseras till Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska Nämnden vid 
ett senare tillfälle. 
 
Borås Stad har även genomfört andra insatser för att stödja näringslivet i Borås: 
 
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-31, 
förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter. 
Borås Stad har från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa betalningsvillkoret 
120 dagar till företagskunder. (De kommunala bolagen omfattas för närvarande 
inte av förlängd betaltid eller 15 dagars betalning till leverantörer) 
Borås Energi och Miljö AB/respektive Borås Elnät AB beviljar på kunds 
begäran förlängt anstånd på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, 
sophantering, elnät och fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds 
begäran intervaller för hämtning av sopor och avfall. 
 
AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i lokaler för 
företag. 
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Uteserveringar har kunnat öppna efter att serveringstillstånd snabbehandlats. 
 
Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 30 
minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. Skyltning gäller.  
 
Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, där 
lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på frågor som 
omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och problem som kan 
uppstå i verksamheten på grund av den pågående krisen.        
 
Yrkande 
Ulf Olsson (S) föreslår att ”Borås Energi och Miljö” stryks i texten och ersätts 
med ”Borås Energi och Miljö AB respektive Borås Elnät AB”. 
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§ 48 Dnr KS 2020-00152 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 29, sid B 1471)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 114 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.     

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås 
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§ 48 Dnr KS 2020-00152 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 29, sid B 1471)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 114 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.     

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås 

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  29 april 2020

B 188

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(32) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr KS 2020-00120 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 30, sid B 1474)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Sverigedemokraterna Borås kan utbetalas. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Hallberg (SD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Niklas Hallberg (SD) tjänstgör Martin Sörbom (SD). 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 115 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Sverigedemokraterna Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås 
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§ 50 Dnr KS 2020-00077 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 31, sid B 1477)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Moderaterna i Borås kan utbetalas. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 116 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås 
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§ 50 Dnr KS 2020-00077 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 31, sid B 1477)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Moderaterna i Borås kan utbetalas. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 116 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås 
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§ 51 Dnr KS 2020-00164 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna 
Borås  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 32, sid B 1480)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Liberalerna Borås kan utbetalas. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Ekström (L) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Anne-Marie Ekström (L) tjänstgör Morgan Hjalmarsson (L). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 117 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 Kommunalt partistöd 2020 till Liberalerna Borås kan utbetalas     

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås 
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§ 52 Dnr KS 2020-00171 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de 
Gröna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 33, sid B 1484)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Göran Larsson (MP) i handläggningen av detta 
ärende. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 117 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås. 
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§ 52 Dnr KS 2020-00171 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de 
Gröna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 33, sid B 1484)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Göran Larsson (MP) i handläggningen av detta 
ärende. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 117 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås. 
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§ 53 Dnr KS 2020-00179 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet 
i Borås  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 34, sid B 1487)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Vänsterpartiet i Borås kan utbetalas. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 119 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Vänsterpartiet i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås. 
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§ 54 Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 35, sid B 1491)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Arvidsson (KD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Gunilla Christofersson (KD). 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 132 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.     
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Arvidsson (KD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Hans Gustavsson (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  29 april 2020

 B 193

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(32) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 35, sid B 1491)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Arvidsson (KD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Gunilla Christofersson (KD). 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 132 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.     
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Arvidsson (KD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Hans Gustavsson (KD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 
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§ 55 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2019  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 36, sid B 1495)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna.        
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 145 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

 Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet.     

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 
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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 december 2019 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 december 2019 
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§ 56 Dnr KS 2020-00119 1.3.1.0 

Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 37, sid B 1507)       

Kommunfullmäktiges beslut 
Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en 
budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 145 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en 
budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.     

Sammanfattning av ärendet 
Viskaforshem AB avser att uppföra trygghetsbostäder i Viskafors. Bolagets 
styrelse har beslutat om investeringen den 17 december 2019 och har inkommit 
med en framställan den 29 januari 2020. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 
inom. Efterfrågan på trygghetsboende samt att fastigheten byggs med hållbara 
material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader gör att investeringen 
på lång sikt får anses som mindre riskfylld.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 

2. Extern värdering, Fastighetskoll, 2020-03-18 

3. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2020-01-29 

4. Framställan Viskaforshem AB, 2020-01-29 

5. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2019-12-17 
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Yrkande 
Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

Alternativt förslag Kommunfullmäktige 
2020-04-29 

ÄÄrreennddee  77::  BBoorrååss  SSttaaddss  ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg  ((nnrr  2266))  

På sidan B1201 och B1323 i Kommunfullmäktiges handlingar finns redovisat ett uppdrag gällande 
Saltemads camping. Det föreslås avslutas. 

Uppdraget lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt 
läggs ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. 

Då frågan om att lägga ut campingverksamheten på entreprenad inte prövats anser vi att uppdraget 
ännu inte är avslutat. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Kommunstyrelsens uppdrag gällande Saltemads campingverksamhet kvarstår. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 45 Borås Stads Årsredovisning
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Kommunfullmäktige 
2020-04-29 

PROTOKOLLSANTECKNING 

ÄÄrreennddee  77..  BBoorrååss  SSttaaddss  åårrssrreeddoovviissnniinngg  ((nnrr  2266))  

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, vill uppmärksamma ett antal viktiga 
delar kopplade till 2019 års årsredovisning. 

Vi kan konstatera att kommunen inte heller under år 2019 når de finansiella målen. Resultatet når 
inte upp till målet om ett överskott på 2 % av skatteintäkter och generella stadsbidrag och 
självfinansieringsgraden av kommunala investeringar är för låg (endast 52 % i jämförelse med målet 
om 80 %). Samtidigt minskar soliditeten i förhållande till 2018, genom att tillgångsökningen i ett 
historiskt perspektiv, i ovanligt hög utsträckning lånefinansieras. Det är helt klart en oroväckande 
trend.  

Bakom det relativt låga resultatet för 2019 ligger ett stort underskott på nämnderna om 119 miljoner 
– ett i jämförelse med andra jämförbara kommuner mycket svagt resultat. Samtidigt är ekonomiska
utvecklingen för den kommunala bolagskoncernen oroande. Resultatutvecklingen för koncernen som
helhet är kraftigt negativ samtidigt som soliditeten på koncernnivå fortsätter falla. Här finns
anledning till ökad vaksamhet och skärpt kostnadskontroll, särskilt i våra ständiga förlustbolag, för att
skattebetalarna ska slippa stå för notan för större ägartillskott på bekostnad av välfärdens
finansiering.

Den sammantagna negativa ekonomiska utvecklingen under det gångna året gör Borås sämre rustat 
för den lågkonjunktur vars omfång och effekter vi ännu inte sett vidden av.  Det gör det än viktigare 
att vidta rätt åtgärder och genom kloka prioriteringar sänka kostnader på ett så att det i så liten 
utsträckning som möjligt drabbar kommuninvånaren. På grund av Covid-19 kommer resan bli tuff, 
men desto viktigare för att kunna trygga god välfärd och service till våra kommuninvånare, även i en 
svår tid.  

Trots att vi flertalet gånger påpekat att åtgärder behöver vidtas för att minska underskotten är det 
ett antal nämnder med stora underskott som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans och skapa långsiktiga förutsättningar för en god verksamhet. I de fallen har styrande partier 
(S, C, L, MP) i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige regelmässigt vägrat att peka med hela 
handen. Så kan det inte fortsätta.  

Det finns kvalitetsbrister i kommunens verksamhet som är viktiga att lösa. Borås Stad ligger 
exempelvis för högt när det kommer till antalet personal som hemtjänsttagare möter – i snitt hela 17 
personer under en tvåveckorsperiod. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 sjunker.  

Bilaga till § 45 Borås Stads Årsredovisning

  Kommunfullmäktige 
  2020-04-29 
 
 
 

      
 

Sjukfrånvaron är även den fortsatt högre än i riket i genomsnitt. Att komma till rätta med det är 
otroligt viktigt för att öka Borås Stads attraktivitet som arbetsgivare. Vi kommer därför noggrant följa 
effekterna av arbetet med Frisk organisation, som initierats under året. 

Totalt uppnår staden enbart 17/26 av målvärdena för de indikatorer som satts av 
Kommunfullmäktige för 2019. Att för få indikatorer uppnås har pågått under flera år och pekar 
återigen på vikten av en skärpt målstyrning, där vi sätter mål utifrån vad som på kort sikt är rimligt, 
och inte primärt utefter vad som är en mer långsiktig vision. Målen som sätts måste kunna nås för att 
de ska fylla sin funktion som morot för politiker i nämnder och bolag samt dess medarbete. 
Orealistiska mål som inte nås riskerar skapa känslan av ständiga misslyckanden. 

Oroande är att vi tappar i placering i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimat i förhållande 
till de övriga av Sveriges 15 största kommuner. Många av de åtgärder som vidtagits under 2020 års 
inledning i samband med krisen har varit positiva. Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking för 2019 
visar dock på vikten av åtgärder som kan förbättra näringslivsklimatet mer permanent, till exempel 
genom bättre villkor och bemötande av privata utförare inom välfärdssektorn och mer rättvisa taxor 
för våra näringsidkare. Borås företagare förtjänar bättre.  

Det finns ett antal uppdrag som inte redovisas på ett tillfredställande sätt, däribland:  

 Framtidens kollektivtrafik (2015), Vindbruksplan (2015) och Utmaningsrätt (2016) och 
Inventarier (2016), som alla vid här laget börjat få några år på nacken och som redan borde 
ha genomförts. 

 Uppdraget gällande Hedersrelaterat våld (2015) är inte genomfört till fullo och det anges inte 
hur det i sådana fall skulle vara gjort. 

 Uppdraget gällande Saltemads camping (2015), har inte genomförts, då entreprenad ännu 
inte prövats.  

 Uppdraget gällande Stora Torget (2019) har inte genomförts. En upprustning av Stora Torget 
spelar en viktig roll för att skapa en trivsam och levande stadskärna.  

 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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PF1 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 
Personalekonomisk redovisning 2019 

Vänsterpartiet ser med oro på den bristande jämställdhet som fortfarande råder på svensk 
arbetsmarknad. Det är därför glädjande att Borås Stads personalekonomiska redovisning för 
2019 har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och att ”arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik” 
är ett nytt uppdrag för nämnderna 2020. Det är angeläget att nämnderna i detta arbete tar sig 
an alla de nio punkter som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lyft fram för en 
jämställd arbetsgivarpolitik: 

1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett

jämställt arbetsliv.
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval.
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i

arbetslivet ska inte förekomma.

Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av nämndernas arbete med samtliga ovanstående 
punkter. 

Ett område där bristande jämställdhet visar sig tydligt i den personalekonomiska 
redovisningen är i redovisningen av sjuktal. Framför allt inom vård- och omsorgsyrkena där 
det arbetar många kvinnor är sjuktalen höga, särskilt bland kvinnor över 50 år. Vänsterpartiet 
har tidigare föreslagit förkortad arbetstid för undersköterskor över 60 år. Rätt till heltid är 
positiv först då arbetsvillkoren är sådana att alla orkar arbeta heltid och inte själva tvingas 
bekosta sin arbetstidsförkortning. Med tanke på att sjuktalen fortfarande är höga i många 
personalgrupper är det angeläget att se över hur arbetstidens läng och förläggning påverkar 
hälsan hos medarbetarna. Vänsterpartiet har därför föreslagit att Kommunstyrelsen under 
2020 tittar på olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i förvaltningar eller 
yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 46 Personalekonomisk redovisning 2019
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kommunfullmäktiges protokoll  |  29 april 2020

B 204

Borås Stad
2020-04-14

E9 Stöd till Borås näringsliv
Protokollsanteckning

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna stöder förslaget i sin helhet. Dock så vill undertecknande ledamot 
göra följande protokollsanteckning till följd av ärendets hantering. 

Det är av yttersta vikt att demokratin upprätthålls i alla lägen, även vid ansträngda tider. 
Vi har en Krisledningsnämnd som regelbundet informeras, men har inte aktiverats i den 
mening där densamma är beslutsmässig, tillika ansvarig för sina beslut.  

Många av de förslag till beslut som Kommunstyrelsen ställs inför idag är de facto redan 
verkställda sedan tidigare. Förslaget har genomförts av de människor som ingår i 
Krisledningsnämnden, inklusive Sverigedemokraternas representant. Denna grupp äger 
dock inte det mandatet utan att Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut, vilket inte har 
skett. 

Med andra ord har ett förslag som kostar staden mångmiljonbelopp genomförts utan 
korrekt mandat och utan att någon politiker varken har eller bär ansvar. Då alla partierna 
stödjer förslaget kan man tycka att detta inte är en stor sak. Samtidigt har flertalet 
ledamöter i kommunstyrelsen inte fått ta del av samma information och inte fått rösta 
kring förslaget enligt demokratiska principer innan förslaget verkställdes. Trots detta är 
varje ledamot i Kommunstyrelsen ansvarig. Har fler beslut fattats av medlemmarna i 
Krisledningsnämnden?  

Undertecknad ledamot har ingen avvikande åsikt i sakfrågan men har en mycket 
avvikande åsikt kring beslutsgången. Antingen anser man att beslut inte kan avvakta 
Kommunstyrelsens sammanträde och då skall Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut 
med tillhörande ansvar. Anser man att ärendet inte är i behov av snabbt beslut skall 
frågan verkställas först efter att Kommunstyrelsen har fattat ett formellt beslut. Ett 
mellanalternativ finns inte i lagens mening och är heller inte menat att finnas. 

Om inte ens Kommunstyrelsen kan tillse att de demokratiska principerna upprätthålls 
och beslutsgången är korrekt, vad är då chanserna att övriga nämnder sköts på ett 
korrekt sätt och inte låter sig styras av informella beslut? 

För Sverigedemokraterna, 

Kristian Silbvers (SD) 
Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 47 Stöd till Borås näringsliv

Kommunstyrelsen 
2020-04-14 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  

Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  

Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 55 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019

Protokollsanteckning 

PROTOKOLLSANTECKNING 

KU3: Ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 



kommunfullmäktiges protokoll  |  29 april 2020

 B 205

Borås Stad
2020-04-14

E9 Stöd till Borås näringsliv
Protokollsanteckning

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna stöder förslaget i sin helhet. Dock så vill undertecknande ledamot 
göra följande protokollsanteckning till följd av ärendets hantering. 

Det är av yttersta vikt att demokratin upprätthålls i alla lägen, även vid ansträngda tider. 
Vi har en Krisledningsnämnd som regelbundet informeras, men har inte aktiverats i den 
mening där densamma är beslutsmässig, tillika ansvarig för sina beslut.  

Många av de förslag till beslut som Kommunstyrelsen ställs inför idag är de facto redan 
verkställda sedan tidigare. Förslaget har genomförts av de människor som ingår i 
Krisledningsnämnden, inklusive Sverigedemokraternas representant. Denna grupp äger 
dock inte det mandatet utan att Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut, vilket inte har 
skett. 

Med andra ord har ett förslag som kostar staden mångmiljonbelopp genomförts utan 
korrekt mandat och utan att någon politiker varken har eller bär ansvar. Då alla partierna 
stödjer förslaget kan man tycka att detta inte är en stor sak. Samtidigt har flertalet 
ledamöter i kommunstyrelsen inte fått ta del av samma information och inte fått rösta 
kring förslaget enligt demokratiska principer innan förslaget verkställdes. Trots detta är 
varje ledamot i Kommunstyrelsen ansvarig. Har fler beslut fattats av medlemmarna i 
Krisledningsnämnden?  

Undertecknad ledamot har ingen avvikande åsikt i sakfrågan men har en mycket 
avvikande åsikt kring beslutsgången. Antingen anser man att beslut inte kan avvakta 
Kommunstyrelsens sammanträde och då skall Krisledningsnämnden aktiveras fullt ut 
med tillhörande ansvar. Anser man att ärendet inte är i behov av snabbt beslut skall 
frågan verkställas först efter att Kommunstyrelsen har fattat ett formellt beslut. Ett 
mellanalternativ finns inte i lagens mening och är heller inte menat att finnas. 

Om inte ens Kommunstyrelsen kan tillse att de demokratiska principerna upprätthålls 
och beslutsgången är korrekt, vad är då chanserna att övriga nämnder sköts på ett 
korrekt sätt och inte låter sig styras av informella beslut? 

För Sverigedemokraterna, 

Kristian Silbvers (SD) 
Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 47 Stöd till Borås näringsliv

Kommunstyrelsen 
2020-04-14 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  

Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  

Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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