
Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00-23:16 

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Emina Beganovic (S), Eva Axell (S), Micael Svensson 
(S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Marie Samuelsson (S), Nicholas Gregory (S), Ylva Lengberg (S), Ulf 
Olsson (S), Yvonne Persson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Andreas Ekström (S), Therése Björklund (S), Mohammed 
Kossir (S), Leif Gran (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), Valéria Kant (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), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp 
(M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson 
(M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), 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), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Lennart 
Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan 
Lindborg (V). 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Per Carlsson (S) - Emina Beganovic (S)
För Sara Andersson (S) - Eva Axell (S)
För Liridona Rexhepi (S)  - Marie Sandberg (S)
För Sead Omerovic (S) - Sören Björklund (S)
För Anders Jonsson (S) - Nicholas Gregory (S)
För Abdullahi Warsame (S)  - Leif Gran (S)
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD)
För Martin Nilsson (M) - Paul-Andre Safko (M)
För Pirita Isegran (M) - Lotta Löfgren Hjelm (M)
För Oliver Öberg (M) - Wiwi Roswall (M)
För Sören Björklund (S)  - Maria Hanafi (S) jäv § 107
För Ninni Dyberg (S) - Anethe Tolfsson (S) jäv § 107
För Stefan Lindborg (V)  - Anita Spjuth (V) jäv §§ 109-111
För Leif Häggblom (SD)  - Niklas Hallberg (SD) jäv §§ 109-111
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) - Maria Hanafi (S) jäv § 115
För Ulf Sjösten (M) - Georg Guldstrand (M) jäv § 115
För Anna Christensen (M)  - Marie Jöreteg (M) jäv § 115
För Lars-Åke Johansson (S)  - Maria Hanafi (S) jäv § 116
För Birgitta Bergman (M)  - Georg Guldstrand (M) jäv § 116
För Ulf Olsson (S) - Anethe Tolfsson (S) jäv § 118
För Anna Svalander (L) - Patric Cerny (L) jäv § 118
För Niklas Arvidsson (KD)  - Gunilla Christoffersson (KD) jäv § 118
För Kerstin Hermansson (C) - Monika Hermansson Friedman (C) jäv § 118
För Annette Carlson (M)  - Georg Guldstrand (M) jäv § 118
För Crister Spets (SD) - Maria Lindgren (SD) jäv § 118
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Närvarande ersättare 
Maria Hanafi (S), Anethe Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Cecilia Kochan (S), Monika Hermansson Friedman 
(M), Jan Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C), Gunilla Christoffersson (KD), Per-Jonas Carlsson (KD), Patric Cerny (L), 
Göran Larsson (MP), Tim Gahnström (MP), Georg Guldstrand (M), Marie Jöreteg (M), Anders Johansson (M), Maria 
Lindgren (SD), Martin Sörbom (SD), Björn Malmquist (SD), Lars-Erik Johansson (SD) och Peter Lund (V). 
 
 
Karl-Eric Nilsson (C) anländer till sammanträdet kl 18:15. 
 
Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 19:10. 
 
Maria Lindgren (SD) anländer till sammanträdet kl 19:10. 
 
Marie Jöreteg (M) lämnar sammanträdet kl 20:30. 
 
 
 
Övriga 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare Ciceron/tf. enhetschef  
Paulina Nilsson  stadsjurist  
Carl Morberg   kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset, Borås kl 10:00-10:53  

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 juni 2022 
 
Underskrifter  
 Sekreterare Paragrafer §§ 99-135 
 Carl Morberg  

  
 Ordförande 
 Per-Olof Höög (S)  

  
 Justerare 
 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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§ 99   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Morgan Hjalmarsson (L) som ersättare. 
  
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, torsdagen den 30 juni klockan 10:00.     
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§ 100   

Godkännande av dagordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) föreslår att ärende 
Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet (nr 
108) ska hanteras på dagens sammanträde. 
 
Vidare föreslår Per-Olof Höög (S) att ärende Svar på motion av Crister Spets 
(SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri (nr 
100) samt Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering av lokal 
ordningsföreskrift (nr 103) ska debatteras samtidigt men beslutas var för sig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.    
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§ 101   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2022-06-21 Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett klimatramverk. 

Dnr 2022-00559 1.1.1.1 
 
2022-06-21 Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsodlingar är mötesplatser. 

Dnr 2022-00560 1.1.1.1  
 
2022-06-21 Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk minskar klimatutsläppen. 

Dnr 2022-00561 1.1.1.1 
 
2022-06-21 Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum. 

Dnr 2022-00564 1.1.1.1 
 
2022-06-21 Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle Engström (SD): 

Minnesmärke för Borås Djurpark. 
Dnr 2022-00571 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Undanta delar av Borås från EBO. 
Dnr 2022-00572 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Jonas 

Ellerstrand (SD): Avsluta medlemskap i FairTrade. 
Dnr 2022-00573 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Leif Häggblom (SD): En handbok för 

förtroendevalda. 
Dnr 2022-00574 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Hedra 

sverigefinnarna i Borås. 
Dnr 2022-00575 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning. 
Dnr 2022-00576 1.1.1.1 
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2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD) och 

Martin Sörbom (SD): Narkotikahundar. 
Dnr 2022-00577 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) Olle 

Engström (SD) och Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås. 
Dnr 2002-00578 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Strategi för rutnätsstaden Borås. 
Dnr 2022-00579 1.1.1.1 

 
2022-06-21 Motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD), Björn 

Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD) Återvandring. 
Dnr 2022-00580 1.1.1.1      
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§ 102 Dnr KS 2022-00457 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Else-Marie Lindgren (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Jan-Åke Brorsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Viskaforshem AB. 
 
Stefan Eksberg (S) väljs till ersättare i styrelsen för Viskaforshem AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S) väljs till ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Thomas Svensson (S) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till och 
med den 31 december 2022. 
 
Sead Omerovic (S) entledigas från sitt uppdrag som andre vice ordförande och 
ledamot i Tekniska nämnden från och med 30 juni 2022. 
 
Nuvarande ersättare Maria Hanafi (S) väljs till andre vice ordförande och 
ledamot i Tekniska nämnden från och med 1 juli 2022 till och med den 31 
december 2022. 
 
David Bohlin (S) väljs till ersättare i Tekniska nämnden från och med 1 juli 
2022 till och med den 31 december 2022. 
 
Eva Österlund Hjort (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Industribyggnader i Borås AB. 
 
Mohamed Kossir (S) väljs till ledamot i styrelsen för Industribyggnader i Borås 
AB till och med 2022 års verksamhet.    
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§ 103   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen och frågorna får ställas.  
Svaren på frågorna läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation och två frågor inkommit som 
fogas som bilagor till protokollet.     
 
 
2022-00558 
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Ylva 
Lengberg (S): Kvaliteten i upphandlade LSS-bostäder 
 
 
2022-00570 
Fråga av kommunalrådet Annette Carlson (M) till kommunalrådet 
Tom Andersson (MP): Kommer byggnation av gång- och 
cykelbana, utmed sträckan Fristad-Kvarbo, påbörjas i år? 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på kommunalrådet Annette 
Carlsons (M) fråga. 
 
 
2022-00557 
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Tom Andersson 
(MP): Handlingsplaner för klimatet 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Stefan Lindborgs (V) fråga. 
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§ 104 Dnr KS 2021-00426 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Varför vill de styrande i Borås Stad inte anställa 
ordningsvakter? 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 77, B 1854) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.     

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) till Kommunstyrelsens 

ordförande Ulf Olsson (S): Varför vill de styrande i Borås Stad inte anställa 
ordningsvakter? 

2. Svar på interpellation av Ulf Olsson (S): Varför vill de styrande i Borås Stad 
inte anställa ordningsvakter?      
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§ 105 Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 78, B 1858) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 241 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Redovisningen läggs till handlingarna.  
Förslagen motion avskrives från vidare handläggning.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning från Kommunstyrelsen 
 

13



§ 106 Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 79, B 1865) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 245 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Rapporten godkänns.  

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

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

budget 2022 
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 

Borås Stad 
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§ 107 Dnr KS 2022-00416 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Socialdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 80, B 1870) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2022 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sören Björklund (S) och Ninni Dyberg (S) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Sören Björklund (S) tjänstgör Maria Hanafi (S). 
För Ninni Dyberg (S) tjänstgör Anethe Tolfsson (S).   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 242 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunalt partistöd 2022 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.     

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
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§ 108 Dnr KS 2022-00347 1.2.2.2 

Revidering av gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 81, B 1873) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 191 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till förändringar av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad avser 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.  

Beslutsunderlag 
1. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad 
2. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad. Spårbart 
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§ 109 Dnr KS 2022-00368 1.1.1.25 

Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 
årsstämma i Viskaforshem AB 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 82, B 1889) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 11, 20 avstår: 
Fastställa reviderad instruktion till valt ombud inför 2022 års årsstämma i 
Viskaforshem AB. 
 
I beslutet deltar inte Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), 
Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD). 

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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Niklas Hallberg (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Andreas Exners 
(SD) alternativa förslag. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se 
bilaga. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) och Leif Häggblom (SD) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anita Spjuth (V). 
För Leif Häggblom (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 193 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Fastställa reviderad instruktion till valt ombud inför 2022 års årsstämma i 
Viskaforshem AB. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Ärendet återremitteras för att kompletteras med en årsredovisning som 
återspeglar kraven i årsredovisningslagen, samt som beaktar 
revisionsberättelsens synpunkter. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Årsstämma för Viskaforshem AB kunde inte hållas på den för samtliga av 
Borås Stads hel- och delägda bolags Bolagsdag de 30 mars 2022. Anledningen 
härtill var att den auktoriserade revisorn inte kunnat upprätta en 
revisionsberättelse eftersom bolaget inte inkommit med upprättat förslag till 
årsredovisning i tid. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att årsredovisningen, enligt den 
auktoriserade revisorn, inte upprättats enligt årsredovisningslagen och att den 
därför inte ger en rättvisande bild av Viskaforshem ABs finansiella ställning per 
31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Den av kommunfullmäktige den 2022-01-13 beslutade 
ombudsinstruktionen innehåller bland annat att ombudet fick i uppdrag att, vid 
kommande årsstämma 2021, rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta 
förslag beträffande fastställande av resultat- och balansräkningen samt 
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 
Den föreslagna reviderade instruktionen innebär att ombudet får i uppdrag att, 
oavsett revisorernas tillstyrkande, rösta för det av bolaget inlämnade förslaget 
till fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av bolagets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. I övrigt gäller den av 
Kommunfullmäktige den 2022-01-13 beslutade ombudsinstruktionen.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Viskaforshem 
2. Revisionsberättelse Från Ernst and Young 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Fastställa reviderad 
instruktion till val ombud inför 2022 års årsstämma i Viskaforshem AB. 
Instruera bolagsstyrelsen att revidera det inlämnade förslaget av resultat- och 
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balansräkning, samt inkomma med en årsredovisning som följer 
årsredovisningslagen och beaktar revisorernas synpunkter, se bilaga. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Andreas Exners (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exners (SD) yrkande 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 Andreas Exners (SD) yrkande”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1.  
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§ 110 Dnr KS 2022-00162 1.2.4.1 

Årsredovisning 2021 för Viskaforshem AB 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 83, B 1895) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Årsredovisningen för Viskaforshem AB läggs till handlingarna.  
Kommunfullmäktige ger bolaget i uppdrag att för 2022 lämna en årsredovisning 
som ger en ren revisionsberättelse.  

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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Niklas Hallberg (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Kristian Silbvers 
(SD) avslagsyrkande. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) och Leif Häggblom (SD) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anita Spjuth (V). 
För Leif Häggblom (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 203 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Årsredovisningen för Viskaforshem AB läggs till handlingarna.  
Kommunfullmäktige ger bolaget i uppdrag att för 2022 lämna en årsredovisning 
som ger en ren revisionsberättelse. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Årsredovisningen för Viskaforshem AB återremitteras till 
Kommunstyrelsen, för att presentera ett förslag till ägaren där årsredovisningen 
följer årsredovisningslagen och beaktar revisorernas synpunkter. 
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V).      

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Viskaforshem AB har den 15 mars 2022 godkänt årsredovisning för 
bolaget avseende verksamhetsåret 2021. Auktoriserad revisor, Ernst and Young 
AB, har härefter, upprättat en revisionsberättelse där det framgår att man 
avstyrker att årsstämman fastställer resultat och balansräkningen för 2021 samt 
att man avstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Den auktoriserade revisorn tillstyrker dock att 
årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Av upprättad revisionsberättelse framgår att 
årsredovisningen, enligt den auktoriserade revisorn, inte upprättats enligt 
årsredovisningslagen och att den därför inte ger en rättvisande bild av 
Viskaforshem ABs finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
 
Det framgår av revisionsberättelsen att bakgrunden till den orena 
revisionsberättelsen är att bolaget har en fastighet med ett bokfört värde 
uppgående till 63 miljoner kronor och ett marknadsvärde enligt extern 
värdering i december 2021 om 43 miljoner kronor. Detta indikerar enligt 
revisionsberättelsen att fastighetens värde uppenbart understiger det bokförda 
värdet och att ett väsentligt nedskrivningsbehov finns. I strid mot reglerna i 
årsredovisningslagen har styrelsen beslutat att inte skriva ner fastigheten. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att bolaget inför kommande års-
redovisning 2022 ska lämna en årsredovisning som ger en ren revisions-
berättelse.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 från Viskaforshem AB 
2. Kopia av uttalande från företagsledningen om årsredovisningen för 

Viskaforshem AB.  

Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

 
Vidare yrkar Kristian Silbvers (SD) avslag på ärendet om återremissyrkandet 
faller. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Niklas Hallberg (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 111 Dnr KS 2022-00287 1.3.1.0 

Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation 
Rydboholm 1:481, Friskafors 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 84, B 1948) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att uppdra till Viskaforshem AB att omgående ta del av den värdering som 
genomförs av Borås Stadshus AB och redovisa eventuella konsekvenser 
resultatet av värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om värderingen 
resulterar i ett värde understigande det bokförda värdet ska en 
konsekvensanalys göras av att en nedskrivning motsvarande skillnaden mellan 
marknadsvärde och bokfört värde görs. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) och Leif Häggblom (SD) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anita Spjuth (V). 
För Leif Häggblom (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 257 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Att uppdra till Viskaforshem AB att omgående ta del av den värdering som 
genomförs av Borås Stadshus AB och redovisa eventuella konsekvenser 
resultatet av värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om värderingen 
resulterar i ett värde understigande det bokföra värdet ska en konsekvensanalys 
göras av att en nedskrivning motsvarande skillnaden mellan marknadsvärde och 
bokfört värde görs. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 om att godkänna nybyggnation av 
trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 
105 miljoner kronor. Inför beslutet i Kommunfullmäktige genomfördes en 
extern värdering av projektet som visade på ett nedskrivningsbehov om 30 
miljoner kronor. Viskaforshem AB har den 11 mars inkommit med en skrivelse 
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som visar på en avvikelse avseende de ekonomiska förutsättningarna i projektet. 
Bolaget visar nu en prognos för projektet på 120,7 miljoner kronor. 
 
Borås Stadshus AB har inkommit med ett yttrande där bolaget bedömer att det 
finns risk för nedskrivning i två aktuella nybyggnadsprojekt i bolaget. Enligt 
uppgift från bolagets auktoriserade revisor finns ett konstaterat nedskrivnings-
behov som ännu inte har hanterats avseende Källsprångsvägen motsvarande ca 
16 miljoner kronor. Dessutom finns en risk för ytterligare ett nedskrivnings-
behov avseende Friskafors, som vid beslut i Kommunfullmäktige 
prognostiserades till 30 miljoner kronor. Nedskrivningsbehovet avseende 
Friskafors är osäkert och projektet behöver färdigställas och värderas, men 
utifrån att projektets totala utgifter överstiger det ursprungliga beloppet gör 
Borås Stadshus AB bedömningen att det finns risk att nedskrivningsbehovet för 
projektet är större och att det finns en risk att bolagets finansiella ställning 
påverkas avsevärt. Det är därför av största vikt att det genomförs en extern 
värdering av projektet Friskafors för att få en uppfattning om behovet och 
storleken på en eventuell nedskrivning. Då bolaget lämnat information om att 
värdering sker först 2024 ska värdering ske skyndsamt av Borås Stadshus AB. 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är av mycket stor vikt att 
Viskaforshem AB ger ägaren information om hur stor påverkan 
nedskrivningsbehoven får på bolagets ekonomiska situation på både kort och 
lång sikt.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Viskaforshem AB bilaga 
2. EY PM Nedskrivning av byggnader K2 
3. Yttrande Borås Stadshus AB, 2022-06-07 
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§ 112 Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 85, B 1958) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 255 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
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Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller Vård- och 
äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och 
äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med 
uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år. 
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka 
kostnader för ordningsvakter. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd     Ökat K-bidrag  
Grundskolenämnden    14,0 mnkr  
Förskolenämnden    4,5 mnkr  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden    1,0 mnkr  
Kommunstyrelsen    9,5 mnkr  
Miljö- och konsumentnämnden   2,5 mnkr  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till 
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om 
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 
förbättringen ca +58 mnkr. 
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Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 
samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten 
är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden 
inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på 
nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme 
framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som 
har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att 
uppnå budgetbalans under 2022. 
 
Allmänt tillskott 
Nämnd Nivåhöjande 

K-bidrag 
Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 
Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 
SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 
 
Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 
Nämnd Råvaror och 

livsmedel 
Övriga 
Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  
Förskolenämnden 1,5 mnkr  
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  
SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 
  
Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Stefan Lindborg (V) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 113 Dnr KS 2022-00488 1.2.4.1 

Tilläggsbudget digitalisering 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 86, B 1968) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 miljoner kronor 2022 för 
införande av Hyr-PC till Grundskolan. 
Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 miljoner kronor 2022 för 
att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 256 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
- Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 miljoner kronor 2022 

för införande av Hyr-PC till Grundskolan 
- Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 miljoner kronor 

2022 för att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning.     

Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringen i Borås Stad behöver stärkas. Genom en tilläggsbudget för 
2022 kan Grundskolan införa Hyr-PC och ett projekt för att digitalisera 
chefernas process med anställning kan påbörjas.  

Beslutsunderlag 
1. PM Hyr-PC Grundskolan, 220426 
2. Förstudie för kartläggning av chefers övergripande process för anställning, 

210311 
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§ 114 Dnr KS 2022-00414 3.3.6.0 

Framställan om investeringsmedel för 
parkeringsledningssystem 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 87, B 1997) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor för 
installation av nytt parkeringsledningssystem.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 253 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor för 
installation av nytt parkeringsledningssystem. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Till kommande 
sammanträde bjuda in presidiet i Tekniska nämnden för att informera om hur 
en vidare utbyggnad av parkeringsledningssystemet ska genomföras så att 
systemet omfattar mer än enbart den innersta stadskärnan. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om 
investeringsmedel uppgående till 2 500 tkr för inköp och installation av ett nytt 
parkeringsledningssystem. 
 
Nämnden beskriver att Borås saknar ett parkeringsledningssystem avseende 
digitala skyltar som visar antalet lediga platser i stadens parkeringshus. Syftet 
med ett parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala 
delarna och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i 
centrum. Totalt innebär förslaget 10 st. digitala skyltar som visar mot 
parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och Valhall. Kontakter har 
tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och dessa har 
uppgivit att de är beredda att ansluta sig till parkeringsledningssystemet. Avtal 
med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar för att 
förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till de 
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digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. Skyltar kan börja 
sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta tid att få på 
plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till 2023.  

Beslutsunderlag 
1. Tekniska nämndens beslut 
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§ 115 Dnr KS 2022-00164 1.2.4.1 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 88, B 2006) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rosé-Marie Liljenby Andersson (S), Ulf Sjösten (M) 
och Anna Christensen (M) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Rosé-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Maria Hanafi (S). 
För Ulf Sjösten (M) tjänstgör Georg Guldstrand (M). 
För Anna Christensen (M) tjänstgör Marie Jöreteg (M).   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, §229 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rosé-Marie Liljenby Andersson (S) i handläggning 
och beslut i detta ärende. 
 
För Rosé-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Therése Björklund (S     

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2021 på +39 tkr jämfört 
med +5 757 tkr 2020. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 57,5 mnkr, 
balansomslutningen 168,2 mnkr och soliditeten 34 % (f å 36 %). Borås Stads 
kostnad 2021 till förbundet var 89,5 mnkr (f å 86,7 mnkr). 
  
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbunds-
medlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna 
bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att respektive 
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fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2021 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 2022-

04-14 
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§ 116 Dnr KS 2022-00340 3.4.4.1 

 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 89, B 2057) 

Kommunfullmäktiges beslut 
För Borås Stads del godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
och samtidigt bevilja direktionen och ledamöterna i densamma ansvarsfrihet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) och Birgitta Bergman (M) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Maria Hanafi (S). 
För Birgitta Bergman (M) tjänstgör Georg Guldstrand (M).   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 201 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
För Borås Stads del godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
och samtidigt bevilja direktionen och ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.     

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 25 mars 2022 
årsredovisning 2021 och översände den till kommunalförbundets medlemmar 
för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Tolkförmedling Väst resultat för 2021 redovisas till 5 442 tkr och det egna 
kapitalet uppgår till 39 910 tkr. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst  
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§ 117 Dnr KS 2022-00373 1.2.4.1 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 90, B 2112) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 225 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.    

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (Proteko) driver ett 
fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom 
tekoområdet. Enligt stiftelsens stadgar ska Kommunfullmäktige besluta i frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2021 jämte 
årsredovisning och revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett positivt resultat 
om 3 212 tkr. Balansomslutningen per 2021-12-31 var 10 870 tkr, med en 
soliditet (andel eget kapital) på 61 %. 
 
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021, 2022-04-19 
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§ 118 Dnr KS 2022-00163 1.2.4.1 

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 91, B 2132) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Anna Svalander (L), Niklas 
Arvidsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Crister 
Spets (SD) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Anethe Tolfsson (S). 
För Anna Svalander (L) tjänstgör Patric Cerny (L). 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Gunilla Christoffersson (KD). 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Monika Hermansson Friedman (C). 
För Annette Carlson (M) tjänstgör Georg Guldstrand (M). 
För Crister Spets (SD) tjänstgör Maria Lindgren (SD).    

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 226 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Anna Svalander (L), Niklas 
Arvidsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Crister 
Spets (SD) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 
För Anna Svalander (L) tjänstgör Andreas Ekström (S). 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Lars-Gunnar Comén (M). 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Mattias Danielsson (C). 
För Annette Carlson (M) tjänstgör Hasse Ikävalko (M).    

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.  
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Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d.v.s. respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 
 
Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Revisorerna rekommenderar att förbundet fortsätter förbättrings-
arbetet avseende måluppföljningen, för en harmoniserad struktur och 
uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år. 
 
Årsrapporten bedöms i huvudsak uppfylla lagstiftarens krav och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. 
Det har inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed i 
revisorernas granskning. Resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de 
mål direktionen beslutat om. Resultatet för 2021 uppgår till 80 tkr jämfört med 
107 tkr för 2020. Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 864 tkr, 
balansomslutningen till 96 970 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 10 % (f 
å 13 %). Borås Stads bidrag till förbundet 2021 var 16 600 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2022-04-12 
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§ 119 Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0 

Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 92, B 2197) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet avslutas och utredningen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsen konstaterar att ett obligatoriskt uppdrag för alla nämnder 
och bolag att arbeta med att minska användning av engångsartiklar redan finns, 
beslutat av Kommunfullmäktige, i den gällande Energi- och klimatstrategin.            

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 209 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ärendet avslutas och utredningen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsen konstaterar att ett obligatoriskt uppdrag för alla nämnder 
och bolag att arbeta med att minska användning av engångsartiklar redan finns, 
beslutat av Kommunfullmäktige, i den gällande Energi- och klimatstrategin.     

Sammanfattning av ärendet 
Koncerninköp har med anledning av det uppdrag som gavs i budget 2018 
genomfört en utredning gällande en minskning av användandet av engångs-
artiklar i stadens verksamheter. Utredningen har varit på remiss hos samtliga 
nämnder och bolag och utifrån svaren har utredningen arbetats om för att ta 
hänsyn till lämnade remissvar. Utredningen har gett allmänna exempel på vilka 
åtgärder som kan genomföras för att detta arbete ska ta sig framåt. 
 
Sedan Kommunfullmäktige gav utredningsuppdraget har en reviderad Energi- 
och klimatstrategi antagits. Enligt denna är det redan obligatoriskt för samtliga 
Borås Stads nämnder och bolag att driva ett systematiskt arbete, som bland 
annat innefattar att minimera användningen av engångsprodukter. Avsnittet i 
Energi- och klimatstrategin lyder: 
”Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på 
minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära 
användningsmodeller och minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver 
en noggrann avvägning mot andra krav på kvalité och hållbarhet.” 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att samtliga nämnder och bolag arbetar i enlighet 
med Energi- och klimatstrategin, vilket innefattar analys av den egna 
verksamheten, systematisk åtgärdsplanering och uppföljning. Ett separat 
uppdrag till nämnderna om engångsartiklar behövs därför inte.    
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Beslutsunderlag 
1. Utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad      
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§ 120 Dnr KS 2021-00917 3.3.2.25 

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av 
verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 93, B 2205) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utökning av verksamhetsområde för VA fastställs. 
 
I beslutet deltar inte 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 251 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utökning av verksamhetsområde för VA fastställs. 
 
I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).   

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-
verksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA. 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VA-
anläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA 
behöver utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum 
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Att fastigheter 
som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet är en 
förutsättning enligt Vattentjänstlagen. 
 
De fastigheter som har anslutits eller kommer att anslutas ska införlivas i 
verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).  

Beslutsunderlag 
1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av 

verksamhetsområde för VA 2021 

Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen: 
Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande 
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yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdenas 
önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhet. 

 
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Borås Energi och Miljö AB och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet ska avgöras idag. 

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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
återremissyrkandet i Kommunstyrelsen.  
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§ 121 Dnr KS 2021-00580 3.3.2.25 

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av 
verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 94, B 2212) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Andreas Exners 
(SD) avslagsyrkande.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 252 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-
verksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA. 
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Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VA-
anläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA 
behöver utökas. Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 
som har behov av en förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde. 
Kommunfullmäktige fattade 2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna 
VA-anläggningen i området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-
anläggning ingår i verksamhetsområdet är en förutsättning för att 
vattentjänstlagen skall gälla. De fastigheter som kommer att ansluta och ska 
införlivas i verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 
1).  

Beslutsunderlag 
1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av 

verksamhetsområde VA Bosnäs 

Yrkanden 
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: 
Att ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande 
yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdets 
önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhet. 
 
Om yrkandet om återremiss faller, föreslår Sverigedemokraterna 
Kommunfullmäktige besluta: Att ärendet avslås. Borås Energi och Miljö AB 
uppdras att inkomma med kompletterande information innan ny beredning av 
ärendet kan ske, se bilaga. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Borås Energi och Miljö AB och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet ska avgöras idag. 

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), Jonas Ellerstrand (SD), 
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Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Andreas Exners 
(SD) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens 
förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och dels till Andreas 
Exners (SD) avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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§ 122 Dnr KS 2022-00420 3.1.1.1 

Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 
framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga 
Lockryd 2:6 m fl 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 95, B 2224) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 
framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 244 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 
framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl.    

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

Beslutsunderlag 
1. Avtal om samverkan - Framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl 
2. Bilaga till Avtal om samverkan - Beräkningsmall av timpris utifrån 

självkostnadsprincipen 
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§ 123 Dnr KS 2017-00761 214 

Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 96, B 2232) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 56 röster mot 16, 1 avstår: 
Anta detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7.  

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 231 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 3 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7.    

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande 
att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta detaljplan för 
centrum, Morfeus 5 och 7, förutsatt att Kommunstyrelsens synpunkter om 
våningshöjd beaktas. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller 
alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget, 
ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Syftet är också att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas 
upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- 
och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. 
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Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut § 179 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut § 143 att sända 
detaljplanen för samråd och planen var på samråd under perioden 18 maj - 21 
juni 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut §46 att godkänna 
planen för granskning. Granskningstiden pågick 31 mars – 30 april 2021. 
Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.    

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande detaljplan för Centrum, 

Morfeus 5 med flera. BN 2017-1955, 2022-02-21 
2. Antagandehandlingar Plankarta, 2022-04-22 
3. Antagandehandlingar Illustrationskarta, 22-04-22 
4. Antagandehandlingar Planbeskrivning, 22-04-22    

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Att ärendet 
återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras med en 
bedömning rörande hur den föreslagna bebyggelsen kan komma att påverka 
befintliga kulturvärden, hur planen tar hänsyn till kulturmiljön, samt ett 
kulturmiljöperspektiv som berör mer än bara kvarteret kring Knalletorget, se 
bilaga. 
 
Vidare yrkar Niklas Arvidsson (KD) bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen om återremissyrkandet faller. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lars-Gunnar Comén (M), Tom Andersson (MP), 
Bengt-Arne Bohlin (S), Anna Svalander (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD), Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Niklas 
Arvidssons (KD) återremissyrkande. 
 
Vidare yrkar Kristian Silbvers (SD), Magnus Sjödahl (KD) och Andreas Exner 
(SD) bifall till reservationen i Kommunstyrelsen om återremissyrkandet faller. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras”.  

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 57 röster mot 16: 
Ärendet ska avgöras idag. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) till förmån för 
Niklas Arvidssons (KD) återremissyrkande. 
 
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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter 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 3. 
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§ 124 Dnr KS 2022-00432 3.3.6.0 

Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, 
väster om Brodalsmotet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 108, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunen tecknar medfinansieringsavtal med Trafikverket för ny vägport 
under väg 40 väster om Brodalsmotet, enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 277 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunen tecknar medfinansieringsavtal med Trafikverket för ny vägport 
under väg 40 väster om Brodalsmotet, enligt upprättat förslag.     

Sammanfattning av ärendet 
År 2010 antog Kommunen en detaljplan för del av centrum, Horngäddan 8 
med flera (Brodal) som medger en vägport under Trafikverkets väg 40. 
Vägporten sammankopplar de två kommunala gatorna, Petersbergsgatan och 
Brodalsgatan. Parallellt med planarbetet tecknades en överenskommelse mellan 
Kommunen och dåvarande Vägverket. Enligt denna överenskommelse skulle 
Kommunen projektera och bygga den nya vägporten och Vägverket skulle 
bevaka åtgärder i och i anslutning till porten. Kommunen skulle stå för hela 
finansieringen. 
 
Kommunen arbetar med att ändra delar av Detaljplanen. Syftet med 
ändringarna är i första hand att möjliggöra byggandet av ett nytt polishus och 
ett häkte. Avsikten är också att ett gångstråk ska anläggas mellan resecentrum 
och Boråshallen genom området. I samband med ändringarna av Detaljplanen 
har Trafikverket och Kommunen kommit överens om att Trafikverket ska 
bygga vägporten och att ett nytt avtal ska tecknas som ersätter den tidigare 
överenskommelsen. 
 
Medfinansieringsavtalet avser byggnation av en ny vägport under väg 40, 
anläggande av en lokalgata igenom vägporten samt ett nytt högkapacitetsräcke 
på den norra sidan av väg 40. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts 
åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna i statlig och kommunal infra-
struktur. Trafikverket ska ansvara för att utföra åtgärder inom den statliga 
anläggningen medan kommunen utför åtgärder inom den kommunala 
anläggningen. Avtalet innebär att kommunen åtar sig att finansiera åtgärderna 
som avtalet reglerar. Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas 
uppgå till totalt ca 52 270 000 kronor. Kostnaderna utgår även ifrån att väg 40 
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ska vara öppen för trafik under byggtiden med ett öppet körfält i vardera 
riktningen. Trafikverket kommer under framtagande av bygghandling att se 
över möjligheten att stänga av väg 40 för trafik under en begränsad tid för 
lansering av porten, vilket skulle kunna medföra en lägre produktionskostnad.  

Beslutsunderlag 
1. Medfinansieringsavtal 
2. Illustrationskarta 2010 
3. Skiss med sträcka för nytt räcke och läge för ny vägport 
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§ 125 Dnr KS 2022-00333 3.1.1.1 

Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 
med flera 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 97, B 2278) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 258 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas.    

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

Beslutsunderlag 
1. Plankarta, 2022-05-06 
2. Planbeskrivning, 2022-05-06 
3. Granskningsutlåtande, 2022-05-06 
4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §56, 2022-05-06 
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§ 126 Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 98, B 2327) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Naturreservatet Gåshult bildas. 

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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 259 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Naturreservatet Gåshult bildas. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Naturreservatet Gåshult ej ska bildas.   

Sammanfattning av ärendet 
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Att 
bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de 
artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska 
kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har 
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade 
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda 
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö, 
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden. 
 
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat 
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås. 
Borås Stad är markägare till hela området.  
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Beslutsunderlag 
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 
4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor, 

artlistor)  

Yrkande 
Kristian Silbvers (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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§ 127 Dnr KS 2021-00540 1.1.1.1 

Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande 
Sandareds centrum 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 99, B 2419) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 262 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen anses besvarad samt Kommunstyrelsen uppdras bjuda in 
Trafikverket och invånarna i Sandared till dialog om åtgärder för en säkrare 
trafikmiljö.    

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Werner har den 23 maj 2013 lämnat in förslag till Kommunfullmäktige 
att det är dags för upprustning i Sandared. Motionären beskriver ett antal 
problem med trafikmiljön och föreslår att: 
- Borås stad gör en översyn av trafik? och centrummiljön i Sandared 
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- förslag tas fram till förbättrad trafik?, cykel och gångtrafikantmiljö 
- följande önskemål beaktas: Cykelväg genom centrum, Fler övergångsställen, 

Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller avsmalningar 
Förbättrad vägbeläggning Uppsnyggande åtgärder. 

 
Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen/Boråsvägen genom Sandared. 
Under de senaste åren har Trafikverket utfört ett antal trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i Sandared. Exempelvis har gång- och cykelvägen förlängts till 
Badvägen och passager och övergångsställen har tillgänglighetsanpassats. 
Åtgärderna är planerade och utförda av Trafikverket. Just nu pågår ett arbete 
med den strategiska utvecklingen av serviceorter som knyter väl an till 
motionen. Sandared är en av fyra orter som har pekats ut enligt översiktsplanen.  
 
Inom ramen för arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av 
Sandared har en digital medborgarenkät genomförts. Det kom in 542 svar på 
enkäten och många hade synpunkter på trafikmiljön och på Göteborgsvägen 
som går genom samhället men även vid skolan. Under arbetet har det även 
genomförts en workshop med en blandning av representanter från Sandared 
där Sandareds nuläge och potential till framtida utveckling studerades vidare. 
Utifrån materialet från både enkätundersökningen och workshopen kommer ett 
övergripande förslag tas fram över var centrum i Sandared kan utvecklas och 
hur det kan utformas. Vi kommer även studera övergripande vad det finns för 
möjligheter till förbättra trafikmiljön genom centrum och göra det säkrare och 
attraktivare för gång- och cykeltrafikanter. I Sandared är det Trafikverket som 
har hand om de större vägarna och lokala vägföreningar som har hand om de 
lokala vägarna. Det innebär att kommunen inte har full rådighet över trafik-
frågorna, vi har dock möjlighet att inspirera och påverka genom att visa på 
möjliga lösningar. 
 
Arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av kommunens 
serviceorter kommer ligga till grund för framtida prioriteringen av kommunens 
arbete. Samtidigt kan de kommunala förvaltningarna inte genomföra 
strategierna själv utan vi måste samverka med lokala aktörer som verkar i 
orterna som intresseföreningar, medborgare, näringsliv med mera för att en 
större utveckling ska ske.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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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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§ 128 Dnr KS 2015-00701 109 

Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas 
Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD), Leif Häggblom (SD) och Björn 
Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 100, B 2424) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen avslås.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 215 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås.    

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: 
Motionen besvaras. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
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Kommunfullmäktige besluta: Motionen tillstyrkes. Kommunfullmäktige 
beslutar att de lokala ordningsföreskrifterna ska kompletteras med att passiv 
penninginsamling på offentlig plats kräver tillståndsplikt. Kommunstyrelsen 
uppdras att, efter dialog med fastighetsägare och näringslivet, fastställa de 
platser där tillståndsplikt ska införas.    

Sammanfattning av ärendet 
Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 
Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 
rörande frågor kring tillstånd för tiggeri, Dnr 2015/KS 00701. 
I motionen föreslås; 
- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri, pengainsamling, 

tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, 
- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska kunna 

uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 
månader, 

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från 
eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter. 

 
Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 
förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv 
penninginsamling (tiggeri) på offentlig plats är en sådan företeelse som får 
regleras genom lokala ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid 
inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det 
enskilda fallet och måste begränsas till de områden där störningen faktiskt är 
eller kan antas vara ett problem.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.)  
 
Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 
pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 
kommunen, som utfärdar tillstånd.  Vidare är det bara polismyndigheten som 
har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan sådant 
tillstånd. Beträffande gatuförsäljning och liknande aktiviteter regleras 
ianspråktagandet av offentlig plats i ordningslagen 3:1. Enligt lagen behövs inte 
tillstånd till sådan försäljning om platsen används bara tillfälligt och i obetydlig 
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 
 
En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 
kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 
tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 
att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. Huruvida tiggeri och 
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s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer inom Borås kommuns 
gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra en störning) av 
ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är i huvudsak en 
bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver tiggeri/passiv 
penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det kan vara flera, 
där en av anledningarna kan vara kontantbrist. När nu samhällsutvecklingen lett 
till att kontanter utgör ett mindre vanligt betalningsmedel finns det mindre 
incitament för den enskilde att bedriva passiv penninginsamling. Idag är 
kontanter som betalningsmedel allt ovanligare till förmån för andra betalsätt 
såsom bankkort och swish. Med hänvisning till att tiggeri/passiv 
penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande företeelse i 
kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots allt kan finnas 
varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen eller att den 
riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är att den som 
är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om hjälp, och att 
fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 
pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga 

(SD), Tony Strandgård (SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Leif Häggblom (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 129 Dnr KS 2019-00053 1.1.1.1 

Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering 
av lokal ordningsföreskrift 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 103, B 2471) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen anses besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 216 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen anses besvarad.   

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att 
förklara motionen besvarad. Samt att uppdra Kommunstyrelsen utreda hur 
resultatet har blivit i de kommuner som har infört geografiskt avgränsat förbud 
mot tiggeri i sina lokala ordningsföreskrifter.    

Sammanfattning av ärendet 
Krister Maconi (SD) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion 
rörande tiggeri, Dnr 2019-00053. 
I motionen föreslås; 
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- Utred förutsättningarna för att i ordningsföreskrifterna inkludera ett förbud 
mot tiggeri. 

 
Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 
förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  
 
Tidigare har praxis inneburit att det saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv 
insamling av pengar. Ett förbud mot tiggeri har av den anledningen inte kunnat 
regleras i en kommuns lokala ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid 
ny praxis tillkommit som lett till en förändrad rättstillämpning.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 
på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 
ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett större 
geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet och 
måste begränsas till de områden där störningen faktiskt är eller kan antas vara 
ett problem.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.). En kommun kan således reglera 
passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom kommunen på två sätt, 
antingen genom ett förbud eller genom att införa tillståndsplikt vad gäller sådan 
insamling. Dock krävs det för en sådan reglering att störningen är faktisk eller 
kan antas vara ett problem. 
 
Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 
inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 
en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 
i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 
tiggeri/passiv penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det 
kan vara flera, där en av anledningarna kan vara kontantbrist.  
 
Samhällsutvecklingen har idag lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt 
betalningsmedel och det finns därför av den anledningen mindre incitament för 
den enskilde att bedriva passiv penninginsamling. Idag är kontanter som 
betalningsmedel allt ovanligare till förmån för andra betalsätt såsom bankkort 
och swish. Med hänvisning till att tiggeri/passiv penninginsamling idag är en 
alltmer sällan förekommande företeelse i kommunen görs den bedömningen att 
den verksamhet som trots allt kan finnas, varken kan sägas utgöra en störning 
av den allmänna ordningen eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-
samverkans grundhållning är att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet 
att be medmänniskor om hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra 
medel än förbud mot passiv pengainsamling. Motionen föreslås härmed anses 
besvarad.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av lokal 

ordningsföreskrift 

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

 
Ulf Olsson (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. 
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§ 130 Dnr KS 2016-00540 739 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Nya 
boendeformer för äldre 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 101, B 2445) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 247 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att 
bifalla motionen samt att uppdra till vård- och äldrenämnden att utreda en 
boendeform mellan trygghetsboende för äldre och vård- och omsorgsboende. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.   

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29 
lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans 
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med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade 
trygghetsboenden samt nischade boenden. Centerpartiet har identifierat ett 
glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgboende. Förslaget innebär 
att införa ett mellanting mellan de befintliga boendeformerna och förslaget 
förutsätter att boendeformen bedöms som bistånd.     
 
Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och 
äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka 
motionen. Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle 
avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre, 2016-06-

29 
2. Yttrande Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 
3. Yttrande Vård- och äldrenämnden, 2017-04-27  

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Björn Qvarnström (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. 
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§ 131 Dnr KS 2017-00515 730 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans 
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD): "De som behöver 
mest stöd ska också ha mest stöd" 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 102, B 2462) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 196 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Att motionen är besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 
Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), 
Karl-Gustav Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD) har vid Kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-08-17 lämnat in förslaget att utreda möjligheterna 
att inrätta ett vård- och omsorgboende enbart för funktionsnedsatta inom 
ramen för beslut enligt LSS och att Sociala omsorgsförvaltningen uppdras att i 
samverkan arbeta för LSS-boenden med särskild profil för de olika grupperna 
inom LSS. 
 
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
Omsorgsnämnden samt Centrala Pensionärsrådet. Vård- och äldrenämnden 
samt Centrala pensionärsrådet har ställt sig bakom förslaget och Sociala 
Omsorgsförvaltningen beslöt att se motionen som besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 

Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD): 
”De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd”, 2017-06-28 

2. Pensionärsrådets yttrande över motion ” De som behöver mest stöd ska 
också ha mest stöd”, 2017-10-02 

3. Vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion ”De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd”, 2018-08-30 

4. Sociala omsorgsförvaltningens skrivelse: Remiss: Motion – De som behöver 
mest stöd ska också ha mest stöd, 2021-03-03    
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§ 132 Dnr KS 2019-00536 1.1.1.1 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 104, B 2483) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.         

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 249 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Besvara motionen samt uppdra Kommunstyrelsen utreda på vilket sätt 
miljömålet ”nå motsvarande Krav-certifiering nivå 2 i stadens kök” påverkar 
Borås Stads livsmedelskostnader och utsläpp av växthusgaser även beaktat 
indirekta utsläpp kopplat till arealanvändning. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla motionen.    

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livs-
medel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 
ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 
med Borås Stads Miljömål.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska 

livsmedel, 2019-05-22 

Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 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 Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i 
huvudomröstning.  
 
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 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
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Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
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 5. 
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§ 133 Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias 
Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 105, B 2492) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 234 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen är besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. Kommunstyrelsen uppdras utreda var de 
trygghetsskapande resurserna används. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     
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Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 september 2019 lämnat in förslaget att Borås Stad ska vara 
en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför 
kommunens centrala delar. Motionärerna framför också att en utredning 
genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika 
delar. Motionen har skickats på remiss till Fritids-och folkhälsonämnden samt 
till Tekniska nämnden. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig i ärendet. De tillstyrker motionen 
samt att beslutssatsen ändras från; En utredning genomförs för att visa var de 
trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas 
mer likvärdigt mellan kommunens olika delar, till; En utredning genomförs för att 
visa var de trygghetsskapande resurserna används. 
 
Tekniska nämnden har yttrat sig avseende det fjärde stycket i motionen. 
Nämnden anser att de inom Borås centrala delar utför ett kontinuerligt och 
aktivt arbete för att skapa trygghet och att sanera klotter men att nämndens 
ansvar är mer begränsat i serviceorterna eftersom till exempel trafiksäkerhets-
åtgärder vilar på andra väghållare, framför allt Trafikverket. Enligt nämnden 
genomförs trygghetsskapande arbete i serviceorterna utifrån bedömt behov och 
ekonomiska förutsättningar.    

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande 
2. Tekniska nämndens yttrande      

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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§ 134 Dnr KS 2020-00088 1.1.1.1 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 106, B 2507) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 214 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås. 

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: 
Motionen besvaras samt att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera 
ordningsstadgan enligt hur andra kommuner gjort för att möjliggöra att 
fyrverkerier tillåts vid särskilda tillfällen. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen tillstyrks. Kommunstyrelsen uppdras 
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vidare att revidera kommunens allmänna föreskrifter där lämpliga platser i 
centrala Borås pekas ut för brukandet av fyrverkerier.      

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 
revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 
och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. Inget av förhållandena 
som redovisats i ärendet har förändrats sedan frågan behandlades av 
Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Motionen har inte skickats på remiss.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp 

användandet av Fyrverkerier!  

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 135 Dnr KS 2021-00298 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område vid 
Resecentrum 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 107, B 2518) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 235 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen är besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla motionen. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in förslaget att Borås 
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Stad ska till Polismyndigheten ansöka om paragraf 3-område vid och kring 
Borås Resecentrum samt upphandla ordningsvakter för detta ändamål och att 
följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska ske. 
  
Under slutet av 2020 noterades en ökning av ordningsstörningar och 
brottslighet vid och kring Resecentrum. I samråd med lokalpolisområde Borås 
initierades en ökad polisnärvaro på platsen samt under början av 2021 bildades 
en samverkansgrupp med fokus på Resecentrum. I samverkansgruppen deltog 
förutom relevanta förvaltningar i Borås stad och polisen representanter från 
Västtrafik och Nobina med uppdraget att öka närvaron och tryggheten på 
platsen. 
 
I juni 2021 har kamerabevakning påbörjats vid Resecentrum. Förutom 
Resecentrums lokaler kamerabevakas hela stationsområdet och närliggande 
parkering som hör till stationsområdet. Efter sommaren 2021 har 
ordningsstörningar minskat och brottsligheten har inte ökat på platsen och i 
september 2021 har samverkansgruppen avvecklats. Dock ingår Västtrafik i det 
kontinuerliga EST-arbetet (Effektiv samverkan för trygghet). I början av 
november 2021 har Arbetslivsförvaltningens Centrumvärdar påbörjat sitt arbete 
och närvaron i Borås centrum, bland annat vid och omkring Resecentrum. 
Lokalpolisområdet har observerat att en del av de ordningsstörningar som var 
vid Resecentrum nu har flyttats till andra platser i centrum och i närliggande 
områden och trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter genomförs i 
samverkan på dessa platser. 
 
Ordningsstörningar och brottsligheten är ständigt föränderlig avseende platser 
och geografiska områden. Det kräver att det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet måste vara flexibelt och följsamt till utvecklingen 
vilket kräver bra och kontinuerliga lägesbilder och omprioriteringar. 
Ett LOV-3 område är geografiskt avgränsat och där ordningsvakter har 
befogenheter. Ordningsvakter kan därför inte flyttas till andra geografiska 
områden som inte är LOV-3 områden om behov uppstår på andra platser.  
Som tidigare beskrivit är ordningsstörningar och brottslighet ständigt 
geografiskt föränderlig och för närvarande bedöms läget vara stabilt vid och 
kring Resecentrum. Den pågående kamerabevakningen och närvaron av 
centrumvärdar samt trygghetsvärdar från Västtrafik bedöms vara relevanta 
trygghetsskapande åtgärder vid Resecentrum.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Ansök om 

LOV-3-område vid Resecentrum 
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Yrkanden 
Hasse Ikävalko (M), Annette Carlson (M), Andreas Exner (SD) och Anna 
Christensen (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. 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 6. 
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