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Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 19 mars 2020 
kl 18:00-18:28 
  

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP),  
Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V), Maj-Britt Eckerström (C), Yvonne Persson 
(S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), Olle  Engström (SD), Anne Rapinoja (V), Cecilia 
Andersson (C), Andreas Cerny (L), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), Christina 
Waldenström (MP), Sara Andersson (S), Martin Nilsson (M),  Jan Nilsson (SD), Peter Wiberg (V), Alexander 
Andersson (C), Johan Wikander (L),  Mohammed Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD),  Mattias Danielsson (C), Anders Jonsson (S), 
Abdullahi Warsame (S), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), 
Kristian Silbvers (SD), Ylva Lengberg (S) och Anna Christensen (M). 

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Lennart Andreasson (V)  - Inger Landström (V) 
För Malin Carlsson (S)   - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S) 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Leif Grahn (S) 
För Marie Fridén (M)   - Annette Nordström (M) 
För Lars-Gunnar Comén (M)  - Jonas Garmarp (M) 
För Birgitta Bergman (M)   - Paul Andre Safko (M) 
För Crister Spets (SD)   - Eva Eriksson (SD) 
För Lars Gustaf Andersson (L)  - Soroush Rezai (L) 
För Ninni Dyberg (S)   - Sören Björklund (S) 
För Per Carlsson (S)   - Anja Liikaluoma (S) 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Gunilla Christoffersson (KD) 
För Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  - Maria Lindgren (SD) 
För Sofia Bohlin (S)   - Therése Björklund (S) 
För Robert Sandberg (S)   - Andreas Ekström (S) 
För Gabriella Andersson (V)  - Tommy Josefsson (V) 
För Marie Samuelsson (S)   - Paulina Hanafi (S) 
 
För Oliver Öberg (M) saknas ersättare. 
För Nils-Åke Björklund (M) saknas ersättare. 
För Jolly Bou Rahal (M) saknas ersättare. 
För Stefan Lindborg (V) saknas ersättare. 
För Liridona Rexhepi (S) saknas ersättare. 
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Närvarande ersättare 
Martin Sörbom (SD) och Niklas Hallberg (SD).  
 
Övriga 
Jon Hjärne    systemadministratör 
Lars-Olof Danielsson   sekreterare 
 

Justeringens plats och tid 
 

Stadshuset, Borås , kl 10:00-10:25 

 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 
mars 2020 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 29-38 

 Lars-Olof Danielsson  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M)  Anne-Marie Ekström (L) 
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kommunala bolagen .......................................................................................... 21 
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§ 29   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och 
Anne-Marie Ekström (L) med Mattias Danielsson (C) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, fredagen den 27 mars 2020, kl 10:00.    
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§ 30   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inga anmälningsärenden har inkommit till dagens sammanträde.     
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§ 31 Dnr KS 2020-00225 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd och som 
ledamot i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med den 1 april 
2020. 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till kommunalråd från och med den 1 
april 2020 till och med det tillfälle val av kommunalråd förrättas nästa gång. 
 
Ulf Olsson (S) väljs till ledamot i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2022. 
 
Theresé Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommun-
styrelsen från och med den 1 april 2020. 
 
Nuvarande ersättaren Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ledamot i 
Kommunstyrelsen från och med den 1 april 2020 till och med det tillfälle val av 
styrelse förrättas nästa gång. 
 
Theresé Björklund (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen från och med den 1 
april 2020 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Kurt Eliasson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i 
styrelsen för AB Sandhultsbostäder från och med den 1 april 2020. 
 
Nuvarande ersättaren Leif Gran (S) väljs till ordförande och ledamot i styrelsen 
för AB Sandhultsbostäder från och med den 1 april 2020 till och med 2022 års 
verksamhet. 
 
Stig Standar (S) väljs till ersättare i styrelsen för AB Sandhultsbostäder från och 
med den 1 april till och med 2022 års verksamhet. 
 
Kent Hedberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i 
styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med den 1 april 2020. 
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Nuvarande ledamot Hanne Jensen (S) väljs till ordförande i styrelsen för Borås 
Energi och Miljö AB från och med 1 den april 2020 till och med 2022 års 
verksamhet. 
 
Nuvarande ersättaren Jessica Eriksson (S) väljs till ledamot i styrelsen för Borås 
Energi och Miljö AB från och med den 1 april till och med 2022 års verksam-
het. 
 
Mohammed Kossir (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
AB Bostäder i Borås från och med den 1 april 2020. 
 
Nuvarande ersättaren Väinö Östhult (S) väljs till ledamot i styrelsen för AB 
Bostäder i Borås från och med den 1 april till och med 2022 års verksamhet. 
 
Petra Vainonpää (S) väljs till ersättare i styrelsen för AB Bostäder i Borås från 
och med den 1 april till och med 2022 års verksamhet. 
 
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som andre vice ordförande och 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Lena Sänd (S) väljs till andre vice ordförande och ledamot i Miljö- och 
konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Angelika Lyck (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Pia Lindberg (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den  
31 december 2022. 
 
Lovisa Gustafsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommun-
fullmäktige, som ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden och som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Maritha Bäck (M) väljs till ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Emma Glad (M) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Jonas Natt och Dag (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden. 
 
Jessica Johansson (SD) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till 
och med den 31 december 2022. 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning har förändrats vilket påverkar Kommun-
fullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av en 
representant från respektive parti som finns representerade i Kommun-
fullmäktige, utan ersättare men med ordförande och vice ordförande.  
Micael Svensson (S) och Lovisa Gustafsson (M) entledigas från sitt uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Med anledning av att Rångedala Bygdegårdsförening har förändrat sina stadgar 
entledigas Rolf Bergström (C) från sitt uppdrag som ledamot, Georg 
Guldstrand (M) som ersättare, Lennart Krok (S) som lekmannarevisor och 
Jürgen Urbas (SD) som lekmannarevisorsersättare.      
 

Röstförklaring 
 
Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson (KD) lämnar en röstförklaring till 
protokollet, se bilaga. 
 

Sverigedemokraterna avstår från deltagande i beslut om entledigande och 
utseende av kommunalråd. 
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§ 32 Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

Extra medel till välfärden 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 19, sid B 945) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 
 
Nämnd Ökat K-bidrag  
Förskolenämnden 4,0 miljoner kronor 
Grundskolenämnden 7,0 miljoner kronor  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Vård- och äldrenämnden 4,0 miljoner kronor 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-03, § 100 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 
 
Nämnd Ökat K-bidrag 
Förskolenämnden 4,0 miljoner kronor 
Grundskolenämnden 7,0 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden 11,0 miljoner kronor 
Vård- och äldrenämnden 4,0 miljoner kronor     
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD)  
till förmån för Andreas Exners (SD) förslag att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: 
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Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 

Nämnd                   Ökat K-bidrag 
Förskolenämnden                                      4,0 mnkr 
Grundskolenämnden                                7,0 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      5,0 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden        11,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden                          11,0 mnkr 
Vård- och äldrenämnden                           4,0 mnkr 
 

Att genomföra en disposition om 12 miljoner kronor och uppdra 
Kommunstyrelsen att, genom ett  pilotprojekt över ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019.  Kommunstyrelse ska 
därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna  
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 
 

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

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 
och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 
Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 
och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 
utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  
 
Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 
statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 
aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 
del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 
hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 
redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 
ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 
Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 
att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 
med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra  
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Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020: 

Nämnd                   Ökat K-bidrag 
Förskolenämnden                                      4,0 mnkr 
Grundskolenämnden                                7,0 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden      5,0 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden        11,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden                          11,0 mnkr 
Vård- och äldrenämnden                           4,0 mnkr 
 

Att genomföra en disposition om 12 miljoner kronor och uppdra 
Kommunstyrelsen att, genom ett  pilotprojekt över ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019.  Kommunstyrelse ska 
därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna  
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 
 

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

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 
och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 
Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 
och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 
utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  
 
Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 
statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 
aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 
del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 
hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 
redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 
ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 
Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 
att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 
med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra  
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målgrupper kan uppskattas till nästan 1 %. Utgångsläget inför budgetarbetet är 
således ansträngt hos Borås liksom flertalet andra kommuner. Handlings-
beredskap inför budarbetet är nödvändigt. Det kan inte uteslutas att våra 
verksamheter får förbereda sig på effektiviseringskrav likt de som lades ut 2019-
2020. 
 
Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 
om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 
engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 
handlingsberedskap inför Budget 2021. 
 
Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 
negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 
nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 15,0 mnkr avsätts därför centralt för att 
kunna hantera de osäkerheter vi står inför. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
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§ 33 Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolags-
stämmor  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 20, sid B 952) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.   
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 70 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor 
med tillägg att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, ej 
bevilja ansvarsfrihet för ordförande Eva Théen-Johansson i Borås Energi och 
Miljö AB för verksamhetsår 2019 samt 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för övriga 
styrelsemedlemmar.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och Kommun-
fullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse ombud och 
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2020 års 
utgång.  
 
Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  
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§ 33 Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolags-
stämmor  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 20, sid B 952) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.   
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 70 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor 
med tillägg att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, ej 
bevilja ansvarsfrihet för ordförande Eva Théen-Johansson i Borås Energi och 
Miljö AB för verksamhetsår 2019 samt 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för övriga 
styrelsemedlemmar.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och Kommun-
fullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse ombud och 
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2020 års 
utgång.  
 
Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  
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Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäk-
tiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer 
samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   
 
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  
 
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                       

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse  
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§ 34 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostads-
nära insamling av förpackningar och tidningar  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 21, sid B 959) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor.              
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand 
(SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD), Eva Eriksson (SD), Maria 
Lindgren (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Andreas Exners (SD) 
återremissyrkande, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 72 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av för-
packningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner kronor.              
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med 
en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och 
Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner. 
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§ 34 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostads-
nära insamling av förpackningar och tidningar  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 21, sid B 959) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor.              
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand 
(SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD), Eva Eriksson (SD), Maria 
Lindgren (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Andreas Exners (SD) 
återremissyrkande, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 72 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av för-
packningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner kronor.              
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med 
en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och 
Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att 
ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB, som uppdras att genom 
en extern aktör göra en analys och granskning av investeringsförslaget och den 
beräknade kostnaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka hushållsavfalls-
taxan.      

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 
4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14 
5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02 
 
Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD), Tom Andersson (MP) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar 
bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) alternativa förslag i 
Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Ärendet skall avgöras idag. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till 
Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

 

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  19 mars 2020

 B 155

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Ärendet skall avgöras idag. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till 
Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa förslag i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 35 Dnr KS 2019-01091 1.1.2.25 

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 22, sid B 1102) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 
år 2020 godkänns.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 68 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 
år 2020 godkänns.       

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt 
budget och verksamhetsplan 2020 för medlemskommunernas godkännande. 
Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2020 avseende förbundets 
basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas årligen upp 
med 2,5 %.            

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-01-20 

2. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
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§ 36 Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4 

Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skid-
arena AB  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 23, sid B 1121) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 96 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.      

Sammanfattning 
Borås Skidlöparklubb beviljades av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 ett 
anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 000 kronor, för 
anläggande av ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, 
kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod.  I samma 
beslut beviljades kommunal borgen för externt lån kopplats till investeringen på 
maximalt 12 700 000 kronor. 

Efter det att Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunal borgen till 
Borås Skidlöparklubb har Borås Skidlöparklubb bildat ett fastighetsbolag, Borås 
Skidarena AB, med syfte att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden. Borås Skidlöparklubb koncentrerar sig på verksam-
heten på skidstadion. 

Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, 
genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver borgens-
åtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb. Kommunstyrelsens bedömning är att detta inte påverkar i sak 
då det är samma projekt med samma innehåll.      

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärende Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 

2. Protokollsutdrag, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29  
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§ 36 Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4 

Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skid-
arena AB  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 23, sid B 1121) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 96 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.      

Sammanfattning 
Borås Skidlöparklubb beviljades av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 ett 
anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 000 kronor, för 
anläggande av ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, 
kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod.  I samma 
beslut beviljades kommunal borgen för externt lån kopplats till investeringen på 
maximalt 12 700 000 kronor. 

Efter det att Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunal borgen till 
Borås Skidlöparklubb har Borås Skidlöparklubb bildat ett fastighetsbolag, Borås 
Skidarena AB, med syfte att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden. Borås Skidlöparklubb koncentrerar sig på verksam-
heten på skidstadion. 

Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, 
genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver borgens-
åtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb. Kommunstyrelsens bedömning är att detta inte påverkar i sak 
då det är samma projekt med samma innehåll.      

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärende Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 

2. Protokollsutdrag, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37 Dnr KS 2019-00991 1.1.1.1 

Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och 
möjligheten att delta på distans vid sammanträden 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 24, sid B 1125) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att komplettera Kommunfullmäktiges arbetsordnings § 8 med regler om 
deltagande på distans.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-16, § 113 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att komplettera Kommunfullmäktiges arbetsordnings § 8 med regler om 
deltagande på distans.      

Sammanfattning 
Med anledning av Coronavirusets snabba spridning och den pandemi som för 
närvarande råder finns behov för ledamöter i Kommunfullmäktige att kunna 
delta i sammanträden på distans. Ett deltagande på distans skulle kunna bidra 
till att begränsa eventuell smittspridning. Det ska här kort konstateras att för det 
fall fullmäktige inte skulle vara beslutsföra, (minst hälften av ledamöterna krävs 
delta för ett beslut) pga. att för många ledamöter och ersättare är sjuka, finns 
inget annat organ som kan ta över beslutsfattandet.  

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, åligger det fullmäktige att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
När det gäller Borås Stads nämnder har fullmäktige i det Gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder angett att deltagande på 
distans får ske. Fullmäktige har härefter överlåtit till nämnderna att närmare 
bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som 
ytterligare ska gälla för sådant deltagande. När det gäller de kommunala 
bolagens styrelser regleras rätten för styrelseledamöter att delta på distans av 
aktiebolagslagen, vilken stadgar rätt för bolagsstyrelsen att besluta om sådant 
deltagande i styrelsens arbetsordning.  

Enligt 5 kap 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om fullmäktige har 
beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans ska det i 
arbetsordningen regleras i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. I 
avsaknad av sådan reglering föreslås nu att möjligheten till deltagande på distans 
införs.  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

En komplettering av § 8, Kommunfullmäktiges arbetsordning, föreslås. 
Förslaget innebär att den nuvarande rubriken under § 8 Kommunfullmäktiges 
arbetsordning tillförs bestämmelser om rätten att delta på distans.   
 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelsen 
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning rent dokument 
3. Kommunfullmäktiges arbetsordning spårbart dokument 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
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En komplettering av § 8, Kommunfullmäktiges arbetsordning, föreslås. 
Förslaget innebär att den nuvarande rubriken under § 8 Kommunfullmäktiges 
arbetsordning tillförs bestämmelser om rätten att delta på distans.   
 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelsen 
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning rent dokument 
3. Kommunfullmäktiges arbetsordning spårbart dokument 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

Ändring i det gemensamma reglementet för Kommun-
styrelsen och samtliga nämnder samt i det gemen-
samma ägardirektivet för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna ändras på 
sådant sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden 
så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde 
stycket, ändras och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar  myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om styrelsen 
så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen 5 kap 33 § 

Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga 
närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 
12, anges att dessa ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att 
styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som 
rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av 
Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat 
människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns 
det skäl att begränsa risken för smittspridning så långt möjligt även när det 
gäller det kommunala beslutsfattandet. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i besluts-
fattandet, vilket givetvis är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om 
medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och styrelsearbetet är ett tungt 
vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den ökningen av 
den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för 
spridning av Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på 
sammanträdena skulle medföra. Det finns därför skäl att, under rådande 
omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga sammanträden hålls 
inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, 
kan förbli beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som 
personalmässigt hänseende, kan sammanträdena sändas på webben, efter beslut 
av respektive nämnd och styrelse.  

     

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  19 mars 2020

 B 161

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2020-03-19 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i besluts-
fattandet, vilket givetvis är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om 
medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och styrelsearbetet är ett tungt 
vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den ökningen av 
den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för 
spridning av Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på 
sammanträdena skulle medföra. Det finns därför skäl att, under rådande 
omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga sammanträden hålls 
inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, 
kan förbli beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som 
personalmässigt hänseende, kan sammanträdena sändas på webben, efter beslut 
av respektive nämnd och styrelse.  
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Bilaga till § 31 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
 
Protokollsanteckning  2020-03-19 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Röstförklaring från Moderaterna och 
Kristdemokraterna med anledning av val 
av kommunalråd 
 
Ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna avser att lägga ner sina röster i val av 
kommunalråd. 

Vi anser att det partis ledamöter som kommunalrådet ska företräda är de som också i 
Kommunfullmäktige ska välja sitt kommunalråd. 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås 

 
Ulf Sjösten   Hans Gustafsson 
Gruppledare   Gruppledare 
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Bilaga till § 31 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
 
Protokollsanteckning  2020-03-19 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Röstförklaring från Moderaterna och 
Kristdemokraterna med anledning av val 
av kommunalråd 
 
Ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna avser att lägga ner sina röster i val av 
kommunalråd. 

Vi anser att det partis ledamöter som kommunalrådet ska företräda är de som också i 
Kommunfullmäktige ska välja sitt kommunalråd. 

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås 

 
Ulf Sjösten   Hans Gustafsson 
Gruppledare   Gruppledare 

 

 

 

     

Bilaga till § 32 Extra medel till välfärden
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Protokollsanteckning SD no. 06 Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 
stämmor (nr. 20) 

Sverigedemokraterna motsätter sig att ansvarsfrihet beviljas Eva Theén 
Johansson (MP) för Borås Energi och Miljö AB för verksamhetsår 2019. 

Vi har vid upprepade tillfällen redovisat att Eva Theén Johansson (MP) brutit 
mot Aktiebolagslagen 8 kap. 21§ i samband med hanteringen av före detta VD 
Peter Maksinen. Till följd av detta bedömer vi att hon agerat klandervärt och 
påverkat bolagets varumärke och ekonomi negativt och bör ej beviljas 
ansvarsfrihet. 

Med respekt för den politiska överenskommelse om att undanhålla politiska 
debatter kring andra sakfrågor än just den kris som råder, så kommer 
Sverigedemokraterna inte begära att votering krävs för att tydliggöra partiernas 
ställningstaganden. Med denna anteckning bedömer vi att vårt ställningstagande 
är tydliggjort vid framtida granskningar. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 33 Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor
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Protokollsanteckning SD no. 06 Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 
stämmor (nr. 20) 

Sverigedemokraterna motsätter sig att ansvarsfrihet beviljas Eva Theén 
Johansson (MP) för Borås Energi och Miljö AB för verksamhetsår 2019. 

Vi har vid upprepade tillfällen redovisat att Eva Theén Johansson (MP) brutit 
mot Aktiebolagslagen 8 kap. 21§ i samband med hanteringen av före detta VD 
Peter Maksinen. Till följd av detta bedömer vi att hon agerat klandervärt och 
påverkat bolagets varumärke och ekonomi negativt och bör ej beviljas 
ansvarsfrihet. 

Med respekt för den politiska överenskommelse om att undanhålla politiska 
debatter kring andra sakfrågor än just den kris som råder, så kommer 
Sverigedemokraterna inte begära att votering krävs för att tydliggöra partiernas 
ställningstaganden. Med denna anteckning bedömer vi att vårt ställningstagande 
är tydliggjort vid framtida granskningar. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 33 Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor Bilaga till § 34 Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar
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