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Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 26 september 2019 
kl 17:00-22:41 
  

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Lennart Andreasson (V), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), 
Tom Andersson (MP), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman 
(M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V), Maj-Britt Eckerström (C), Lars Gustaf 
Andersson (L), Yvonne Persson (S), Ninni Dyberg (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),  Andreas Cerny (L), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg 
(S),Christina Waldenström (MP), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), 
Jan Nilsson (SD), Peter Wiberg (V), Alexander Andersson (C), Johan Wikander (L), Sofia Bohlin (S), Mohamed 
Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Gabriella Andersson (V), Mattias 
Danielsson (C), Anders Jonsson (S), Marie Samuelsson (S), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten 
(M), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Liridona Rexhepi 
(S) och Anna Christensen (M) 

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Malin Carlsson (S)   - Leif Grahn (S) 
För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S) 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Marie Sandberg (S) 
För Oliver Öberg (M)   - Per Månsson (M) 
För Cecilia Andersson (C)   - Jan Idehed (C) 
För Sara Andersson (S)   - Anja Liikaluoma (S) 
För Per Carlsson (S)   - Emina Beganovic (S) 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Valéria Kant (KD) 
För Robert Sandberg (S)   - Therése Björklund (S) 
För Jolly Bou Rahal (M)   - Jonas Garmarp (M) 
För Jonas Ellerstrand (SD)   - Eva Eriksson (SD) 
För Tomas Brandberg (SD)   - Maria Lindgren (SD) 
För Abdullahi Warsame (S)   - Sören Björklund (S) 
För Johan Wikander (L)   - Soroush Rezai (L)    jäv § 207 
 
 
Närvarande ersättare 
Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Karl-Eric Nilsson 
(C),  Soroush Rezai )L), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla Christoffersson (KD), 
Andreas Ekström (S), Paulina Hanafi (S), Inger Landström (V), Tommy Josefsson (V), Anna-Karin 
Gunnarsson (MP), Göran Larsson (MP), Robert Skånberg (SD), Niklas Hallberg (SD) och Martin Sörbom 
(SD). 
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Tomas Brandberg (SD) anländer till sammanträdet kl 17:30 och intar sin plats inför behandlingen av § 197. 
 
Anita Spjuth (V) anländer till sammanträdet kl 18:08 och intar sin plats inför behandlingen av § 198. 
 
Lovisa Gustafsson (M) anländer till sammanträdet kl 18:25. 
 
Anna-Clara Stenström (M) lämnar sammanträdet kl 20:15. Hon ersätts av Lovisa Gustafsson (M) inför 
behandlingen av § 206. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) anländer till sammanträdet kl 20:37 och intar sin plats inför behandlingen av § 208. 
 
Liridona Rexhepi (S) lämnar sammanträdet kl 20:51. Hon ersätts av Paulina Hanafi (S) inför behandlingen av 
§ 208. 
 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) lämnar sammanträdet kl 22:00. 
 
Therése Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 22.08. Hon ersätts av Andreas Ekström (S) inför behandlingen 
av § 211. 
 
Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet kl 22:15.  
 
Övriga 
Lars-Olof Danielsson  stadsjurist 
Carl Morberg   sekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens lilla sessionssal, 13:00-13:45  
 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 oktober 2019 
  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 188-217 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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Ärendelista 
§ 188 Dnr KS 2019-00645 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 5 
§ 189 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 6 
§ 190 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 7 
§ 191 

Inkomna interpellationer och enkla frågor ............................................................ 9 
§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ...................... 10 
§ 193 Dnr KS 2019-00836 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas Ekström (S): 
En likvärdig förskola i Borås? ............................................................................ 13 

§ 194 Dnr KS 2019-00835 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga Niklas Arvidsson (KD) till Ulf Olsson (S): Hur ska 
företagsklimatet i Borås förbättras? ................................................................... 14 

§ 195 Dnr KS 2019-00837 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas Ekström (S): 
Är förskolan i Borås trygg? ................................................................................ 15 

§ 196 Dnr KS 2019-00833 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Ida Legnemark (V) till Tom Andersson (MP): 
Hur går det med Borås Stads koldioxidbudget? ................................................ 16 

§ 197 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet ............................. 17 

§ 198 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre .............................................................................. 19 

§ 199 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås ................................................................................................................ 21 

§ 200 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 
Svar på  motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) - 
Professionalisera bolagsstyrelserna .................................................................. 22 

§ 201 Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget ........................................................................ 24 

§ 202 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 
Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter ................. 25 

§ 203 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 
Beredningen för medborgardialog ..................................................................... 28 

§ 204 Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 
Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad ............................................... 30 
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Tomas Brandberg (SD) anländer till sammanträdet kl 17:30 och intar sin plats inför behandlingen av § 197. 
 
Anita Spjuth (V) anländer till sammanträdet kl 18:08 och intar sin plats inför behandlingen av § 198. 
 
Lovisa Gustafsson (M) anländer till sammanträdet kl 18:25. 
 
Anna-Clara Stenström (M) lämnar sammanträdet kl 20:15. Hon ersätts av Lovisa Gustafsson (M) inför 
behandlingen av § 206. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) anländer till sammanträdet kl 20:37 och intar sin plats inför behandlingen av § 208. 
 
Liridona Rexhepi (S) lämnar sammanträdet kl 20:51. Hon ersätts av Paulina Hanafi (S) inför behandlingen av 
§ 208. 
 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) lämnar sammanträdet kl 22:00. 
 
Therése Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 22.08. Hon ersätts av Andreas Ekström (S) inför behandlingen 
av § 211. 
 
Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet kl 22:15.  
 
Övriga 
Lars-Olof Danielsson  stadsjurist 
Carl Morberg   sekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens lilla sessionssal, 13:00-13:45  
 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 oktober 2019 
  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 188-217 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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Ärendelista 
§ 188 Dnr KS 2019-00645 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 5 
§ 189 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 6 
§ 190 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 7 
§ 191 

Inkomna interpellationer och enkla frågor ............................................................ 9 
§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ...................... 10 
§ 193 Dnr KS 2019-00836 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas Ekström (S): 
En likvärdig förskola i Borås? ............................................................................ 13 

§ 194 Dnr KS 2019-00835 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga Niklas Arvidsson (KD) till Ulf Olsson (S): Hur ska 
företagsklimatet i Borås förbättras? ................................................................... 14 

§ 195 Dnr KS 2019-00837 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas Ekström (S): 
Är förskolan i Borås trygg? ................................................................................ 15 

§ 196 Dnr KS 2019-00833 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Ida Legnemark (V) till Tom Andersson (MP): 
Hur går det med Borås Stads koldioxidbudget? ................................................ 16 

§ 197 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet ............................. 17 

§ 198 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre .............................................................................. 19 

§ 199 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås ................................................................................................................ 21 

§ 200 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 
Svar på  motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) - 
Professionalisera bolagsstyrelserna .................................................................. 22 

§ 201 Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges 
uppdrag som inte ingår i budget ........................................................................ 24 

§ 202 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 
Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter ................. 25 

§ 203 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 
Beredningen för medborgardialog ..................................................................... 28 

§ 204 Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 
Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad ............................................... 30 
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§ 205 Dnr KS 2019-00216 1.1.1.2 
Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 - 31 
december 2023 ................................................................................................. 31 

§ 206 Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 
Norrby 2.1, inhyrning av förskola ....................................................................... 32 

§ 207 Dnr KS 2017-00642 282 
Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ................................................................................ 34 

§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 
Program för Nationella minoriteter..................................................................... 37 

§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 
Program för ett integrerat samhälle ................................................................... 40 

§ 210 
Ärendelistan ...................................................................................................... 43 

§ 211 Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans Donation ............................... 44 

§ 212 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning ........................................... 45 

§ 213 Dnr KS 2019-00589 3.3.3.0 
Avfallstaxa - hushåll inför 2020 ......................................................................... 46 

§ 214 Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0 
Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal för 
familjecentral för Förskoleförvaltningen ............................................................. 47 

§ 215 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut år 2019 ...................................................................................... 49 

§ 216 Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 
Välfärdsbokslut 2018......................................................................................... 51 

§ 217 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 
Ansvarsfördelning och process kopplat till Social bostäder ............................... 53 
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§ 188 Dnr KS 2019-00645 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund 
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) och kommunalrådet 
Tom Andersson (MP) avger svar på inkomna frågor.    
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§ 188 Dnr KS 2019-00645 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund 
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) och kommunalrådet 
Tom Andersson (MP) avger svar på inkomna frågor.    
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§ 189   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och 
Anne-Marie Ekström (L) med Jan Nilsson (SD) som ersättare.  

 

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal torsdagen den 4 oktober 2019 kl 13:00     
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§ 190   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:   

 

2019-09-25 Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Josefsson (V): Ta 
ställning för en säkrare värld utan kärnvapen. 

 Dnr 2019-00834 1.1.1.1 
 
2019-09-25 En motion för ökad trygghet i hela Borås av Mattias Karlsson (M) 

och Annette Carlson (M). 
 Dnr 2019-00838 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 

Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD) och Magnus Sjödahl 
(KD) Värna äldres självbestämmande. 

 Dnr 2019-00839 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal 

för klimatet. 
 Dnr 2019-00840 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Stärk det 

finska språkets ställning i Borås. 
 Dnr 2019-00841 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Anders Alftberg (SD) Utöka antal timmar i förskole-

klass. 
 Dnr 2019-00842 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Anders 

Alftberg (SD) och Leif Häggblom (SD): Ingen olycka framme. 
 Dnr 2091-00843 1.1.1.1 
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§ 190   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:   

 

2019-09-25 Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Josefsson (V): Ta 
ställning för en säkrare värld utan kärnvapen. 

 Dnr 2019-00834 1.1.1.1 
 
2019-09-25 En motion för ökad trygghet i hela Borås av Mattias Karlsson (M) 

och Annette Carlson (M). 
 Dnr 2019-00838 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 

Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD) och Magnus Sjödahl 
(KD) Värna äldres självbestämmande. 

 Dnr 2019-00839 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal 

för klimatet. 
 Dnr 2019-00840 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Stärk det 

finska språkets ställning i Borås. 
 Dnr 2019-00841 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Anders Alftberg (SD) Utöka antal timmar i förskole-

klass. 
 Dnr 2019-00842 1.1.1.1 
 
2019-09-25 Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Anders 

Alftberg (SD) och Leif Häggblom (SD): Ingen olycka framme. 
 Dnr 2091-00843 1.1.1.1 
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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2019-08-27 Dom från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål 

nr P 2757-19. Överklagat beslut Kommunfullmäktige i Borås Stads 
beslut den 23 maj 2019. Saken: Antagande av detaljplan för fastig-
heterna Byttorpshörn 1 och Byttorpstå 2. (Domen har överklagats) 

 Dnr 2017-00110 214 
 
2019-06-10 Information om Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie 

kongress i Linköping den 27-28 nov 2019. 
 Dnr 2018-00300 1.1.1.2     
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§ 191   

Inkomna interpellationer och enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
De enkla frågorna får ställas.        

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit som fogas som bilagor 
till protokollet.  
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§ 191   

Inkomna interpellationer och enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
De enkla frågorna får ställas.        

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit som fogas som bilagor 
till protokollet.  
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§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och som ledamot i styrelsen 
för Akademiplatsen AB. 

 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S), Rundeln 8B, 504 32 Borås väljs till 
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ersättare i 
styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Max-Åke Björkman (S), Hällegatan 26, 504 61 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Sven Sawatzki  (S), Lindormsgatan 46, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Servicenämnden. 
 
Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till 
ledamot i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Adam Löberg (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Jessica Eng Strömberg (S), Fristadsvägen 53, 506 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Leif Andersson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
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Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
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Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
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Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till 
ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Viktor Söderström (M), Tingsgatan 11, 504 45 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Servicenämnden. 
 
Hasse Ikävalko (M), Härnagatan 13, 507 45 Borås väljs till ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marcus Banér (M), Bäckaströmsgatan 6A, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Daniel Nikolov (M), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Carin Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till ersättare i 
Kulturnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Caroline Hansson (KD), Alidebergsgatan 25, 506 31 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Helena Ishizaki (KD), Hillaredsgatan 23, 507 61 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD), Västerlånggatan 24, 506 30 Borås 
väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 december 2022.     
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§ 193 Dnr KS 2019-00836 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas 
Ekström (S): En likvärdig förskola i Borås? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.                    

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga.      
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§ 193 Dnr KS 2019-00836 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas 
Ekström (S): En likvärdig förskola i Borås? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.                    

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga.      
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§ 194 Dnr KS 2019-00835 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga Niklas Arvidsson (KD) till Ulf 
Olsson (S): Hur ska företagsklimatet i Borås förbättras? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på kommunalrådet Niklas 
Arvidssons (KD) fråga.      
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§ 195 Dnr KS 2019-00837 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas 
Ekström (S): Är förskolan i Borås trygg? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga.  
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§ 195 Dnr KS 2019-00837 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Andreas Exner (SD) till Andreas 
Ekström (S): Är förskolan i Borås trygg? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga.  
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§ 196 Dnr KS 2019-00833 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Ida Legnemark (V) till Tom 
Andersson (MP): Hur går det med Borås Stads 
koldioxidbudget? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Ida Legnemarks (V) fråga.      
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§ 197 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver 
Öberg (M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser 
för ökad trygghet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 119, sid B 2362) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Motionen är besvarad. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20, § 220 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att 
motionen bifalls. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 
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§ 197 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver 
Öberg (M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser 
för ökad trygghet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 119, sid B 2362) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Motionen är besvarad. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20, § 220 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att 
motionen bifalls. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 
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Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att Lokalpolis-
område Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar och tar fram 
en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid otrygga 
platser i Borås Stad.  
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan 
 
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. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
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 1. 
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§ 198 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 120 sid B 2370) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens intentioner att 
införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 231 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles           

Sammanfattning av ärendet 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens inten-
tioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens ansvars-
områden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  
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§ 198 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 120 sid B 2370) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens intentioner att 
införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 231 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles           

Sammanfattning av ärendet 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens inten-
tioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens ansvars-
områden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  
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Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Centrala pensionärsrådet, 2019-05-02 

2. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Vård- och Äldrenämnden, 2019-03-29 
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§ 199 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 121, sid B 2377) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 255 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 
lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling. 

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 
Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 
ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 
arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 
bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 
men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 
lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 

3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274)  

 

Yrkande 
Anne Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 199 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 121, sid B 2377) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 255 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 
lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling. 

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 
Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 
ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 
arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 
bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 
men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 
lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 

3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274)  

 

Yrkande 
Anne Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 200 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Svar på  motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrelserna 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 122, sid B 2397) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Motionen är besvarad.          
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20, § 212 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.          
 
Reservationer  
Mot förslaget reserverar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur 
formerna för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till 
Kommunfullmäktige. 
 
Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet.    
 
Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 
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Motionen har inte skickats på remiss. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17   
 
Yrkanden 
Lars-Gunnar Comén (M), Annette Carlson (M), Stefan Lindborg (V) och Anna 
Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD), Anders Alftberg (SD), Olle Engström (SD) 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. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Motionen har inte skickats på remiss. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17   
 
Yrkanden 
Lars-Gunnar Comén (M), Annette Carlson (M), Stefan Lindborg (V) och Anna 
Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD), Anders Alftberg (SD), Olle Engström (SD) 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. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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§ 201 Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 123, sid B 2403) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna           

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 280 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporten läggs till handlingarna     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 28 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019
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§ 202 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 124, sid B 2430) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen.    
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 279 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.  
 
Reservation 
Mot förslaget reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad inleder ett 
arbete utifrån den plattform för mänskliga rättigheter som SKL har tagit fram. 
Detta i syfte att bli en MR-kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  
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§ 202 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 124, sid B 2430) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6: 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen.    
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 279 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.  
 
Reservation 
Mot förslaget reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad inleder ett 
arbete utifrån den plattform för mänskliga rättigheter som SKL har tagit fram. 
Detta i syfte att bli en MR-kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  
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Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för ledning 
och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med mänskliga 
rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till nämnder, 
styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 
Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31  
 
Yrkanden 
Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: I första hand att 
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen. 
 
I andra hand (om förstahandyrkandet faller) att Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med: Kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Hermansson (C) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Ulrik  
Nilssons (M) yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall remitteras till 
beredningen för Medborgardialog och dels om ärende skall avgöras idag och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
skall remitteras till beredningen för Medborgardialog röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
 

 

 

 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  26 september 2019

 B 497

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall remitteras till 
beredningen för Medborgardialog och dels om ärende skall avgöras idag och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
skall remitteras till beredningen för Medborgardialog röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
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§ 203 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 125, sid B 2479) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen.     
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 278 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.    
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 
 
Ida Legnemark (V) deltar ej i beslutet. 
 
Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning - 
”Beredningen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet”. 
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 
 
Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende KU2 för ytterligare 
beredning. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 
Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna. 

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 
och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 
om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs.   
Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.             
 
Yrkanden 
Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: I första hand att 
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen. 
 
I andra hand (om förstahandyrkandet faller) att Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med (M) och (KD):s reservation i ärendet. 
 
Kerstin Hermansson (C), Anne-Marie Ekström (L) och Ida Legnemark (V) 
yrkar bifall till Ulrik Nilssons (M) yrkande.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 
Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 
tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 
demokratifrågorna. 

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 
och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 
om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs.   
Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.             
 
Yrkanden 
Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: I första hand att 
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till beredningen för Medborgardialog 
för att komplettera ärendet med: Beredningens inställning till att ta över 
ansvaret för föreslagna frågor, förslag på uppgifter för beredningen (inklusive 
utgångspunkter/förarbeten) samt förslag på ändrat namn för beredningen. 
 
I andra hand (om förstahandyrkandet faller) att Kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med (M) och (KD):s reservation i ärendet. 
 
Kerstin Hermansson (C), Anne-Marie Ekström (L) och Ida Legnemark (V) 
yrkar bifall till Ulrik Nilssons (M) yrkande.  
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§ 204 Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 126, sid B 2485) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 272 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37 eller enligt 
annan lag eller författning. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 
inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 
avtalssamverkan.  

Då denna ändring i kommunallagen trädde i kraft 1 juli 2018 är detta den första 
rapportering som sker till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i denna 
första rapportering kartlagt vilka avtal som finns idag mellan Borås Stads olika 
nämnder och andra kommuner och regionen. Förutom Kommunstyrelsens 
årliga rapport har även styrelsen uppsiktsplikt över kommunens avtalssam-
verkan.  
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§ 205 Dnr KS 2019-00216 1.1.1.2 

Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 
2020 - 31 december 2023 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 127, sid B 2492) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige  

Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt beslutas enligt upprättad bilaga.  

Kommunfullmäktiges Valberednings beslut 2019-09-09, § 4 
Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt beslutas enligt upprättad, se bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden, 1 
januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att 
vara 108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän för Borås 
Stad till 60 nämndemän. 
Senast den 1 oktober 2019 behöver Borås Tingsrätt veta vilka som valts till 
nämndemän. 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en 
allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till 
ålder, kön, etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt 
opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte 
något parti.        
 
Yrkanden 
Valberedningens ordförande Yvonne Persson (S) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Följande namn läggs till i bilagan och nomineras till Nämndemän: 
Gerd Jansson (S), Gabriel Barkamo (S) Sousan Khaihani (S), Thomas 
Gustafsson (S), Monika Hägg (S), Lennart Krok (S), Ann-Kristin Albertsson 
(S), Göran Holtstrand (S), Liz Odqvist (S), Lars-Arne Långerud (S), Tuula 
Järvinen (S), Enis Shabani (S), Anne-Maj Långerud (S), Ronny Holmqvist (S), 
Teddi Gelander (S), Per-Åke Hammarnäs (S), Ariana Sinistaj (S), Lars-Erik 
Hake (S) och Håkan Torstensson (C). 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Joel Carlberg-
Torsell (V) stryks och Therése Liljeqvist  (V) läggs till i bilagan och nomineras 
till nämndeman. 
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§ 205 Dnr KS 2019-00216 1.1.1.2 

Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 
2020 - 31 december 2023 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 127, sid B 2492) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige  

Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt beslutas enligt upprättad bilaga.  

Kommunfullmäktiges Valberednings beslut 2019-09-09, § 4 
Val av Nämndemän till Borås Tingsrätt beslutas enligt upprättad, se bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden, 1 
januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt att 
vara 108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän för Borås 
Stad till 60 nämndemän. 
Senast den 1 oktober 2019 behöver Borås Tingsrätt veta vilka som valts till 
nämndemän. 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska en 
allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till 
ålder, kön, etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget är vidare helt 
opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte 
något parti.        
 
Yrkanden 
Valberedningens ordförande Yvonne Persson (S) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Följande namn läggs till i bilagan och nomineras till Nämndemän: 
Gerd Jansson (S), Gabriel Barkamo (S) Sousan Khaihani (S), Thomas 
Gustafsson (S), Monika Hägg (S), Lennart Krok (S), Ann-Kristin Albertsson 
(S), Göran Holtstrand (S), Liz Odqvist (S), Lars-Arne Långerud (S), Tuula 
Järvinen (S), Enis Shabani (S), Anne-Maj Långerud (S), Ronny Holmqvist (S), 
Teddi Gelander (S), Per-Åke Hammarnäs (S), Ariana Sinistaj (S), Lars-Erik 
Hake (S) och Håkan Torstensson (C). 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Joel Carlberg-
Torsell (V) stryks och Therése Liljeqvist  (V) läggs till i bilagan och nomineras 
till nämndeman. 
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§ 206 Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 128, sid B 2497) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.  
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 347 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för Förskole-
nämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en årlig 
hyresnivå på 2 571 417 kronor.  
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 
förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 
att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 
Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 
barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som sam-
nyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är en 
förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under år 
2021. 
Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 
ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande internhyres-
system som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads budget. 
Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för förskolelokalerna som 
Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som uppgår till 1 586 573 
kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 december 2020. 
   

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
1. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22 
2. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13 
3. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21  
 
Yrkande 
Tom Andersson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till Kommun-
styrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall återremitteras till 
Kommunstyrelsen och dels om ärendet skall avgöras idag och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
1. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22 
2. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13 
3. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21  
 
Yrkande 
Tom Andersson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till Kommun-
styrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall återremitteras till 
Kommunstyrelsen och dels om ärendet skall avgöras idag och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 207 Dnr KS 2017-00642 282 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 129, sid B 2511) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs. 
 
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Andreas Exner (SD), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), 
Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), 
Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Ann-
Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M), Jonas Garmarp (M), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers 
(SD) och Anna Christensen (M). 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Johan Wikander (L) i handläggningen och beslut i 
detta ärende. 
 
För Johan Wikander (L) tjänstgör Soroush Rezai (L). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 333 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
upphävs. 
 
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Johan Wikander (L) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att Kom-
munstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Förhyrning av Kyllared 
1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphävs, när avtal med 
annan hyresgäst kommit till stånd. 
 
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kom-
munfullmäktige besluta: Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda  annan 
verksamhets placering i de förhyrda lokalerna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet Kyllared 1:101 för 
evakuering av skolor.  
Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  
Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna Lokal-
försörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut redovisades som 
ett anmälningsärende på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte 
2019-01-29.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared  
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Jäv 
På grund av jäv deltar inte Johan Wikander (L) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att Kom-
munstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Förhyrning av Kyllared 
1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphävs, när avtal med 
annan hyresgäst kommit till stånd. 
 
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda annan verksamhets placering i de 
förhyrda lokalerna. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kom-
munfullmäktige besluta: Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda  annan 
verksamhets placering i de förhyrda lokalerna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22  att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens förslag om förhyrning av lokaler i fastighet Kyllared 1:101 för 
evakuering av skolor.  
Efter vidare handläggning föreslog Lokalförsörjningsnämnden en annan 
lokalisering av evakueringsskola. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 att 
bevilja ett investeringsanslag för den nya lokaliseringen av evakueringsskolan 
vid Gässlösavägen 56.  
Grundskolenämnden har behov av centrumnära grundskolelokaler.  
Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet anpassas till 
grundskoleelever och att nuvarande elever på Björkängsgymnasiet flyttas till 
Kyllared. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att godkänna Lokal-
försörjningsnämndens förslag om förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut redovisades som 
ett anmälningsärende på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte 
2019-01-29.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  beslutade på  ett extrainsatt 
nämndsmöte 2019-06-19 att föreslå Kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
under perioden 15 juni 2019 till 31 december 2034 upphävs. Nämnden 
hemställer även att Lokalförsörjningsnämnden utreder annan lämplig 
verksamhets placering i Kyllared  
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Beslutsunderlag 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om lokalisering av 
introduktionsprogrammet i Borås, samtliga bilagor.  
 
Yrkanden 
Andreas Cerny (L) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Olle Engström (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservationen i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
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§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Program för Nationella minoriteter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 130, sid B 2557) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023.            
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 318 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, att 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige 
fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023 med 
följande texttillägg under rubriken ”Finskt förvaltningsområde”: 
”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.  
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§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Program för Nationella minoriteter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 130, sid B 2557) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023.            
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 318 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, att 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige 
fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023 med 
följande texttillägg under rubriken ”Finskt förvaltningsområde”: 
”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
versionen för Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 

2. Remissammanställning  

 

Yrkanden 
Mattias Danielsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) 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, 
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 att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 6. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 6. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Program för ett integrerat samhälle 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 131, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.           
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 319 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023. 
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat 
att  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i  
huvudomröstningen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 7. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns; ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista 8. 
 
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210   

Ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena 132, 133, 135 samt 137 ska behandlas innan kl 23.00 eller när de 
ärendena är klara. 
 
Därefter fortsätter Kommunfullmäktige på ärendelistan om tid finnes. 
 
Övriga ärendena överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2019.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) frågar 
Kommunfullmäktige om ärendena: 
20 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen L L Frimans Donation (Nr 132) 
21 Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Nr 133) 
23 Avfallstaxa –hushåll inför 2020 (Nr 135) 
25 Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 – förhyrning av lokal för 

familjecentral för Förskoleförvaltningen (Nr 137) 
 
ska behandlas innan kl 23.00 eller när de är klara. 
 
Därefter fortsätter Kommunfullmäktige på ärendelistan om tid finnes. 
 
Övriga ärendena överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2019.     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 210   

Ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena 132, 133, 135 samt 137 ska behandlas innan kl 23.00 eller när de 
ärendena är klara. 
 
Därefter fortsätter Kommunfullmäktige på ärendelistan om tid finnes. 
 
Övriga ärendena överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2019.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) frågar 
Kommunfullmäktige om ärendena: 
20 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen L L Frimans Donation (Nr 132) 
21 Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Nr 133) 
23 Avfallstaxa –hushåll inför 2020 (Nr 135) 
25 Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 – förhyrning av lokal för 

familjecentral för Förskoleförvaltningen (Nr 137) 
 
ska behandlas innan kl 23.00 eller när de är klara. 
 
Därefter fortsätter Kommunfullmäktige på ärendelistan om tid finnes. 
 
Övriga ärendena överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
oktober 2019.     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 211 Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 132, sid B 2671) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2018 års förvaltning.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 345 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2018 års förvaltning.            

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2018 års 
verksamhet. Resultatet för 2018 är 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2018 LL Frimans Donation, 2019-06-27  

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 212 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 133, sid B 2683) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 344 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

 

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.       
 
Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 
avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  
 
Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2019-06-19  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 212 Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 133, sid B 2683) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 344 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

 

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.       
 
Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 
avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  
 
Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 
om taxor, 2019-06-19  
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§ 213 Dnr KS 2019-00589 3.3.3.0 

Avfallstaxa - hushåll inför 2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 135, sid B 2700)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Avfallstaxa hushåll höjs med 1,8 % från och med den 1 januari 2020. 

Vidare beslutar Kommunfullmäktige att byta namn från Avfallstaxa till 
Återvinningstaxa.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 327 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Avfallstaxa hushåll höjs med 1,8 % från och med den 1 januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av 
Avfallstaxa - hushåll med 1,8 %, i enlighet med konsumentprisindex. Bolaget 
ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande. 

Prishöjningen behövs då Borås Energi och Miljö AB investerar i en ny 
förbehandlingsanläggning för matavfall. Höjningen behövs även för att 
förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna samt för att möta 
ökat allmänt prisläge och ökade drivmedelskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
1. Borås Energi och Miljö AB:s framställan, 2019-06-11 
2. Borås Energi och Miljö AB:s styrelseprotokoll, 2019-05-28 
 
Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Att byta namn 
från Avfallstaxa till Återvinningstaxa, se bilaga. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Magnus Sjödahls (KD) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på Magnus Sjödahls 
(KD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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§ 214 Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0 

Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av 
lokal för familjecentral för Förskoleförvaltningen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 137, sid B 2756) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 
familjecentral i kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden 
från den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 
935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 
avtalsförslaget.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.         
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 331 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 
familjecentral i Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden från 
den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 
935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 
avtalsförslaget.         
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med central 
placering i staden. Lokalförsörjningsnämnden har som förslag att lokal av CS i 
Borås Förvaltning AB ska hyras för uppdraget. Det har pågått ett parallellt 
utredningsuppdrag i Förskoleförvaltningen samt mellan Lokalförsörjnings-
förvaltningen och fastighetsägaren och Förskoleförvaltningen har godkänt 
aktuell ritning daterad 2019-05-22. Eventuell verksamhetsanpassning som 
tillkommer efter denna fastslagna ritning blir en direkt kostnad för Förskole-
förvaltningen. 
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§ 214 Dnr KS 2019-00568 2.6.4.0 

Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av 
lokal för familjecentral för Förskoleförvaltningen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 137, sid B 2756) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 
familjecentral i kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden 
från den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 
935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 
avtalsförslaget.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.         
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 331 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokal för 
familjecentral i Kv Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4, för Förskolenämnden från 
den 1 januari 2020 med en avtalstid på 7 år och med en årlig hyresnivå på 
935 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Förskolenämnden godkänner 
avtalsförslaget.         
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med central 
placering i staden. Lokalförsörjningsnämnden har som förslag att lokal av CS i 
Borås Förvaltning AB ska hyras för uppdraget. Det har pågått ett parallellt 
utredningsuppdrag i Förskoleförvaltningen samt mellan Lokalförsörjnings-
förvaltningen och fastighetsägaren och Förskoleförvaltningen har godkänt 
aktuell ritning daterad 2019-05-22. Eventuell verksamhetsanpassning som 
tillkommer efter denna fastslagna ritning blir en direkt kostnad för Förskole-
förvaltningen. 
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Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 935 000 kronor + index. Förskoleförvaltningen kommer att debiteras 
en årlig schablonkostnad enligt nuvarande internhyressystem som uppgår till 
961 480  kronor + index enligt Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 7 år.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Förskolenämnden 2019-06-13 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-27 

3. Ritning 2019-05-22 

4. Framställan Förskolenämnden 2018-09-24  
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§ 215 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2019 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 134, sid B 2688) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 317 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska 
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidenti-
fierade.            
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§ 215 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2019 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 134, sid B 2688) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 317 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska 
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidenti-
fierade.            
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 mars 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2019  
 
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
51(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 216 Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 

Välfärdsbokslut 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 136, sid B 2713) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet läggs till handlingarna      
 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 
och prioriteringar.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 321 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna      
 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 
och prioriteringar.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har den 14 maj godkänt välfärdsbokslutet 2018 
och översänt det till Kommunfullmäktige. 
 
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 
de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av 
underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt 
arbete för folkhälsan i Borås Stad. 
 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 
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§ 216 Dnr KS 2019-00523 1.1.2.25 

Välfärdsbokslut 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 136, sid B 2713) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet läggs till handlingarna      
 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 
och prioriteringar.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 321 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna      
 
Välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete 
och prioriteringar.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har den 14 maj godkänt välfärdsbokslutet 2018 
och översänt det till Kommunfullmäktige. 
 
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram 
de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av 
underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt 
arbete för folkhälsan i Borås Stad. 
 
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att 
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta 
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande 
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet. 
 
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är 
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom 
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det 
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. 
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Beslutsunderlag 
1. Välfärdsbokslut 2018 
2. Bilaga – Välfärdsbokslut 2018 
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Magnus Sjödahl (KD) och 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
53(54) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 217 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 138, sid B 2767) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs ”Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till”. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 340 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar bistånd vad 
gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för bostadsanskaffning för 
sociala bostäder till. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet.   
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§ 217 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 138, sid B 2767) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs ”Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till”. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 340 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar bistånd vad 
gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för bostadsanskaffning för 
sociala bostäder till. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet.   
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Sammanfattning av ärendet 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om ansvars-
fördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande ansvar 
och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     
 
Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 
får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 
får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Arbetslivsnämnden (160) 
Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden (170) 
Skrivelse från Individ-och familjeomsorgsnämnden (10) 
Remissammanställning 
Yttrande från Arbetslivsnämnden (40) 
Yttrande från Sociala omsorgsnämnden 150) 
Yttrande från Vård-och äldrenämnden (110) 
Yttrande från AB Toarpshus (140) 
Yttrande från AB Bostäder i Borås (90)  
Yttrande från Fristadsbostäder AB (100) 
Yttrande från Viskaforshem AB (120) 
Yttrande från AB Sandhultsbostäder (130)   
 
Yrkande 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Bilaga till § 188 Allmänhetens frågestund
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Bilaga till § 188 Allmänhetens frågestund 

Från Susanne Classon 

Allmänhetens frågestund 

Undrar hur ni tänker.. 

Gamla ska leva värdigt och tryggt står det i lagen. 

Vård & Omsorgsboende är för sjuka. 

Dom som är pigga men inte riktigt orkar ska vi vänta tills dom ramlar hemma 
och blir sjuka. 

Min far har stått i bostadskö för trygghetsboende över 2 år. 

Är det ätte stupet som gäller???? 

MVH 

Susanne 

- att Borås Stad ställer sig bakom ICAN:s upprop om ett förbud mot kärnvapen

Borås 2019-09-24 

Ida Legnemark (V) 
Tommy Josefsson (V) 

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden

Motion: 

Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen 

Sverige har ställt sig bakom de globala målen, Agenda 2030, som bland annat syftar till att 
minska ojämlikhet och orättvisor i världen, ett av målen är också att främja fredliga och 
inkluderande samhällen. Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med de globala målen, 
inte minst genom den generella välfärden. Som kommun befinner vi oss närmast invånarna 
och det ligger också i vårt intresse att gentemot staten lyfta frågor som ligger utanför den 
kommunala rådigheten men som påverkar våra invånares säkerhet och framtid, på det sättet 
kan och bör vi från den kommunala nivån försöka påverka mål om fred och säkerhet. 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en internationell koalition av 
civilsamhällesaktörer i över hundra länder, som verkar för ett förbud av kärnvapen. 2017 
antog FN en konvention för just ett sådant förbud och samma år tilldelades ICAN Nobels 
fredspris. ICAN har tagit initiativ till att samla städer i arbetet för att fler länder ska ansluta 
sig till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Många städer världen över har redan 
ställt sig bakom initiativet, exempelvis Paris, Toronto och Sydney. Borås skulle kunna bli 
första svenska stad att göra detsamma.   

Uppropet går ut på att som stad ställa sig bakom följande skrivelse: 
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör för samhällen 
världen över. Vår bestämda uppfattning är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från 
detta hot. Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker avsiktlig eller av 
en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgående och långtidsverkande konsekvenser för 
människor och miljö. Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud mot 
kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella regering att ansluta sig till den utan 
dröjsmål.” 

Mot bakgrund till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 
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- att Borås Stad ställer sig bakom ICAN:s upprop om ett förbud mot kärnvapen

Borås 2019-09-24 

Ida Legnemark (V) 
Tommy Josefsson (V) 

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden

Motion: 

Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen 

Sverige har ställt sig bakom de globala målen, Agenda 2030, som bland annat syftar till att 
minska ojämlikhet och orättvisor i världen, ett av målen är också att främja fredliga och 
inkluderande samhällen. Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med de globala målen, 
inte minst genom den generella välfärden. Som kommun befinner vi oss närmast invånarna 
och det ligger också i vårt intresse att gentemot staten lyfta frågor som ligger utanför den 
kommunala rådigheten men som påverkar våra invånares säkerhet och framtid, på det sättet 
kan och bör vi från den kommunala nivån försöka påverka mål om fred och säkerhet. 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en internationell koalition av 
civilsamhällesaktörer i över hundra länder, som verkar för ett förbud av kärnvapen. 2017 
antog FN en konvention för just ett sådant förbud och samma år tilldelades ICAN Nobels 
fredspris. ICAN har tagit initiativ till att samla städer i arbetet för att fler länder ska ansluta 
sig till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Många städer världen över har redan 
ställt sig bakom initiativet, exempelvis Paris, Toronto och Sydney. Borås skulle kunna bli 
första svenska stad att göra detsamma.   

Uppropet går ut på att som stad ställa sig bakom följande skrivelse: 
”Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör för samhällen 
världen över. Vår bestämda uppfattning är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från 
detta hot. Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker avsiktlig eller av 
en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgående och långtidsverkande konsekvenser för 
människor och miljö. Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud mot 
kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella regering att ansluta sig till den utan 
dröjsmål.” 

Mot bakgrund till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 
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Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

I Borås stads senaste trygghetsmätning från 2017 deltog bara fyra områden: Hulta, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. För att på sikt kunna stärka kommunens trygghetsarbete, 
vore det önskvärt om fler av Borås delar kunde bli föremål för trygghetsmätningar, så att det 
också där finns underlag för att följa upp det trygghetsskapande arbete som görs eller 
kommer göras i framtiden.  

I kommunens dokument Säker och trygg kommun, hänvisar staden till ortsråden, som 
ansvariga för trygghetsvandringar och grannsamverkan i stadens serviceorter. Därmed läggs 
alltså hela ansvaret för trygghetsarbetet över på civilsamhället. Civilsamhället kan självklart 
ha en viktig roll att spela för att säkra tryggheten i människors närområde. Samtidigt kan det 
inte vara rimligt att från kommunens sida lägga över allt ansvar på annan part, utan att 
erbjuda någon som helst stöttning i det arbete som man förväntar sig ska göras.  

Vi moderater tycker inrättandet av ortsråden var ett väldigt bra initiativ. Dock anser vi att 
det borde vara kommunen som bjuder in till uppstart av grannsamverkan och 
trygghetsvandringar, tillsammans med övriga kommunala och statliga aktörer. Föreningarna 
kan och bör visserligen vara en del i det arbetet men ska inte nödvändigtvis behöva ta 
ledartröjan.  

När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder. 

Moderaterna hade också gärna sett att polisen satsade mer på lokalområdespoliser i både 
våra utanförskapsområden och i områdena utanför centrala Borås. Det vore ett viktigt steg i 
att överbrygga de skillnader som finns mellan Borås centrala delar och dess så kallade 
serviceorter.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad ska vara en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan 
utanför kommunens centrala delar. 

En utredning genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika delar. 

För Moderata Samlingspartiet i Borås 

Mattias Karlsson (M)  Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden

Motion 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås Värna äldres självbestämmande 

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, det är en utveckling som innebär stora 
möjligheter. Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och effektivisera sitt 
arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den högkvalitativa välfärd som våra 
kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i verksamheten är 
vårdplanering via video. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 
vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den traditionella vårdplaneringen 
med fysiskt möte med biståndshandläggare på plats.  

Vi tycker att det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan 
förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av 
ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. 
Precis som i all vår verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet 
för de som vi finns till för - våra kommuninvånare. 

I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört en oro kring vårdplaneringar via 
video. Upplevelserna handlade om den uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför 
tekniken. 

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även 
välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från 
dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även 
beakta brukarens personliga önskemål.  

Kristdemokraterna Borås menar att om äldre personers självbestämmande och integritet respekteras 
kommer det troligtvis ha positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. Vi vill därför att Borås Stad 
framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om de vill 
ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet 
att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte, i enlighet 
med motionens intentioner. 

Niklas Arvidsson  

Lisa Berglund  

Hans Gustavsson  

Else-Marie Lindgren 

Magnus Sjödahl  

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Värna äldres självbestämmande 

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, det är en utveckling som innebär stora 
möjligheter. Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och effektivisera sitt 
arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den högkvalitativa välfärd som våra 
kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i verksamheten är 
vårdplanering via video. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 
vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den traditionella vårdplaneringen 
med fysiskt möte med biståndshandläggare på plats.  

Vi tycker att det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan 
förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av 
ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. 
Precis som i all vår verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet 
för de som vi finns till för - våra kommuninvånare. 

I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört en oro kring vårdplaneringar via 
video. Upplevelserna handlade om den uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför 
tekniken. 

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även 
välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från 
dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även 
beakta brukarens personliga önskemål.  

Kristdemokraterna Borås menar att om äldre personers självbestämmande och integritet respekteras 
kommer det troligtvis ha positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. Vi vill därför att Borås Stad 
framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om de vill 
ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet 
att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte, i enlighet 
med motionens intentioner. 

Niklas Arvidsson  

Lisa Berglund  

Hans Gustavsson  

Else-Marie Lindgren 

Magnus Sjödahl  

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Motion Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

Boråsavtalet - ett lokalt Parisavtal för klimatet 
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids stora globala utmaningar och 
lösningarna är ofta gränsöverskridande, men det reella miljöarbetet börjar trots allt i 
kommunerna. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och 
integrerad del i alla stadens verksamheter. I Borås finns det förbättringsområden inom alla 
delar både vad det gäller miljöförbättrande åtgärder och klimatsmarta lösningar.  

Rubriken ”Borås - en ledande miljökommun” finns i Borås Stads miljömål. Trots ambitiösa 
mål och intentioner lyckas Borås endast placera sig på plats 17, inom kommungruppen 
större städer och kommuner nära större stad i Aktuell hållbarhets kommunranking. En 
kommun med höga ambitioner ska naturligtvis ligga betydligt högre. 

Till 2021 ska nya miljömål antas och för att få hela Borås att bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen ser Moderaterna ett behov av att 
involvera och samla näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans med staden arbeta 
gemensamt för att nå målen.  

Liksom Parisavtalet samlade världens regeringar skulle ett Boråsavtal kunna betyda ett 
effektivare lokalt klimatarbete, där staden och andra aktörer i framkant jobbar mot samma 
mål och ger draghjälp åt varandra. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett 
samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal.  

Miljöarbete börjar lokalt. För att klimatarbetet ska bli framgångsrikt krävs att privatpersoner, 
företag, kommunen och regionenen gör aktiva val för att gynna klimatet. Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något. Med ett ökat fokus på klimatfrågan i kommunen hoppas vi se ett 
bredare och större engagemang. Genom mer information och kunskapsspridning ska vi öka 
medvetandet så att det blir enklare att göra rätt val. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

ge Kommunstyrelsen uppdraget att ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in 
näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal. 
Uppdraget ska vara utfört och redovisat i kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. 

För Moderata Samlingspartiet i Borås 

Annette Carlson (M)  

Bilaga till §190 Anmälningsärenden

Borås Kommunfullmäktige 2019-09-26 

Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 

År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 

Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 

Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 

Yrkande

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta:

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska

För Sverigedemokraterna

Andreas Exner (SD), Kommunalråd

Anders Alftberg (SD), Ledamot

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Borås Kommunfullmäktige 2019-09-26 

Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 

År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 

Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 

Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 

Yrkande

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta:

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska

För Sverigedemokraterna

Andreas Exner (SD), Kommunalråd

Anders Alftberg (SD), Ledamot

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Borås Kommunfullmäktige 2019-09-26 

Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass 

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk egen skolform för barn från 6 års ålder.
Verksamheten ska innehålla minst 525 timmar per läsår, minst 3 timmar per dag, och max 6 
timmar per dag under högst 190 dagar per läsår. Syftet med förskoleklassen är bland annat att 
förbereda eleverna för fortsatt utbildning och stimulera varje barns utveckling. Kommunerna 
bestämmer som huvudmän timmarna de erbjuder inom spannet och hur de fördelas.

I en nyligen presenterad forskningsrapport av bland annat Therese Nilsson, docent vid Lunds 
universitet och Institutet för näringslivsforskning, ger för handen att ett utökat antal 
undervisningstimmar i de lägre åldrarna är den effektivaste metoden att öka elevernas 
framtida skolresultat, men även ger högre livsinkomst längre fram i livet. Från den 
omfattande longitudinella studien som baseras på äldre skolreformer i Sverige, drar hon
slutsatsen att en ökad tid i förskoleklass skulle kunna vara en väg för att få liknande positiva 
effekter för dagens elever.

En rad kommuner har de senaste åren utökat antalet timmar i förskoleklass. 2017 beslöt 
utbildningsnämnden att samtliga skolor i Norrköpings kommun skulle gå från 525 timmar i 
förskoleklass till 875 timmar från läsåret 2017/18, vilket motsvarar en ökning från 3 till 5 
timmar per dag. Innan förändringarna erbjöd skolorna inom kommunen olika antal timmar i 
förskoleklass. Förändringsarbetet har skapat bättre förutsättningar för mer likvärdighet i 
kommunens skolor.

2012 utreddes frågan i Borås i vilken omfattning förskoleklassverksamheten skulle ha i
kommunen. Stadsdelsnämnderna beslutade att Borås skulle erbjuda178 skoldagar 4 h / dag, 
vilket innebär 712 h per läsår. Inom dessa timmar ryms även den schemalagda lunchen då den 
ur ett pedagogiskt perspektiv ansågs viktig.

Sverigedemokraterna anser nu att det är hög tid att utreda frågan om att utöka antalet timmar 
som kommunen ska erbjuda i förskoleklass, som en del i arbetet med att öka likvärdigheten
och skolresultaten i våra skolor.

Yrkande

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta:

Att Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.

För Sverigedemokraterna

Anders Alftberg (SD), Ledamot Kommunfullmäktige

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden

Borås Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

Motion: Ingen olycka framme 

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ta höjd för säkerhet och trygghet vid 
lokalplanering samt byggnation för all verksamhet, med syftet att försvåra och förhindra för 
obehöriga. Bevisligen finns det underliggande skäl när man bygger om stadshusentrén för att 
göra den mer säker. Det faktum att obehöriga individer tagit sig in i kommunens 
verksamhetsområde, ofredat barn och fysiskt angripit personal bekräftar detta behov. 

Säkerhetsperspektivet måste aktualiseras och genomsyra stadens samtliga verksamheter. 
Det finns idag kraftiga variationer kring hur arbetet fortskridit i kommunen, något som kan 
exemplifieras i Borås förskoleverksamhet. Vid vissa förskolor måste besökare och 
vårdnadshavare uppmärksamma personal vid entrédörren för att få tillgång till förskolans 
lokal, samtidigt som man vid andra förskolor obehindrat kan ta sig in i förskolans lokal. 
Vidare finns det skäl att påpeka den avgränsning som sker vid förskolans ytterområde, där 
avgränsningen sker genom bland annat en halvmeter högt staket. Många av förskolorna är 
samtidigt i direkt anslutning till allmänna stråk, vilket möjliggör för utomstående att närmast 
obehindrat fotografera, upprätta kontakt med, och i värsta fall kidnappa (!), barnen.  

Det är en självklarhet att man som vårdnadshavare ska kunna känna sig trygg när man 
lämnar sitt barn på förskolan. Samma självklarhet gäller för äldre i kommunens 
omsorgsboenden, ungdomar och barn på grund- eller gymnasieskolan, eller Borås Stads 
personal. 

Detta aktualiserar även frågan kring inrymningsplaner när en verksamhet utsätts för hot eller 
våld. Man vill gärna tro att kommunens verksamheter som förskolor och grundskolor är 
fredade från hot och våld. Detta har medfört att många av kommunens verksamheter saknar 
eller har förlegade rutiner och handlingsplaner, alternativt att personalen saknar kunskapen. 
Genom att ha en riskmedveten personal så förkortas reaktionstiden, risken för 
felbedömningar minimeras, och tiden till en återgång av ordinarie verksamhet kan förkortas. 
Barnen kan lära sig att ”rymma in” vid yttre hot, pågående polisjakt i närheten, eller om ett 
fordon med farlig last välter utanför skolan. Avslutningsvis kan även frågan kring ljudsignal 
vid inrymningsbehov ses över.  

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Borås Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

Motion: Ingen olycka framme 

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska ta höjd för säkerhet och trygghet vid 
lokalplanering samt byggnation för all verksamhet, med syftet att försvåra och förhindra för 
obehöriga. Bevisligen finns det underliggande skäl när man bygger om stadshusentrén för att 
göra den mer säker. Det faktum att obehöriga individer tagit sig in i kommunens 
verksamhetsområde, ofredat barn och fysiskt angripit personal bekräftar detta behov. 

Säkerhetsperspektivet måste aktualiseras och genomsyra stadens samtliga verksamheter. 
Det finns idag kraftiga variationer kring hur arbetet fortskridit i kommunen, något som kan 
exemplifieras i Borås förskoleverksamhet. Vid vissa förskolor måste besökare och 
vårdnadshavare uppmärksamma personal vid entrédörren för att få tillgång till förskolans 
lokal, samtidigt som man vid andra förskolor obehindrat kan ta sig in i förskolans lokal. 
Vidare finns det skäl att påpeka den avgränsning som sker vid förskolans ytterområde, där 
avgränsningen sker genom bland annat en halvmeter högt staket. Många av förskolorna är 
samtidigt i direkt anslutning till allmänna stråk, vilket möjliggör för utomstående att närmast 
obehindrat fotografera, upprätta kontakt med, och i värsta fall kidnappa (!), barnen.  

Det är en självklarhet att man som vårdnadshavare ska kunna känna sig trygg när man 
lämnar sitt barn på förskolan. Samma självklarhet gäller för äldre i kommunens 
omsorgsboenden, ungdomar och barn på grund- eller gymnasieskolan, eller Borås Stads 
personal. 

Detta aktualiserar även frågan kring inrymningsplaner när en verksamhet utsätts för hot eller 
våld. Man vill gärna tro att kommunens verksamheter som förskolor och grundskolor är 
fredade från hot och våld. Detta har medfört att många av kommunens verksamheter saknar 
eller har förlegade rutiner och handlingsplaner, alternativt att personalen saknar kunskapen. 
Genom att ha en riskmedveten personal så förkortas reaktionstiden, risken för 
felbedömningar minimeras, och tiden till en återgång av ordinarie verksamhet kan förkortas. 
Barnen kan lära sig att ”rymma in” vid yttre hot, pågående polisjakt i närheten, eller om ett 
fordon med farlig last välter utanför skolan. Avslutningsvis kan även frågan kring ljudsignal 
vid inrymningsbehov ses över.  

Bilaga till § 190 Anmälningsärenden
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Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 
besluta, 

 

Att Borås Stad ska vid lokalplanering och byggnation alltid ta höjd för säkerhet och 
trygghet, samt 

Att Uppdra samtliga verksamheter att ta fram aktualiserade in- och 
utrymningsplaner. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
 
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Björn Qvarnström (SD) 
Gruppledare 

Anders Alftberg (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Leif Häggblom (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
2019-09-26 
Enkel Fråga 

En likvärdig förskola i Borås? 

Andelen personal i Sverige med förskollärarexamen har minskat sedan 2014, samtidigt som 
barngruppernas storlek är i stort sett oförändrad. Förskollärare och annan utbildad personal är 
oerhört viktig för kvaliteten i förskolan, där förskollärare har ett specifikt ansvar i undervisningen och 
motverkar arbetsmiljörelaterade problem. 

Enligt statistik från maj 2019 har vissa förskolor i Borås en andel om 83 procent utbildade 
förskollärare, medan andra har blott 7 procent. Vissa förskolor har 15 procent utbildad personal, 
inräknat både förskollärare och barnskötare, och andra förskolor 91 procent utbildad personal. Vad 
som kan konstateras är att förskolorna i Borås uppvisar stora variationer kring andelen utbildad 
personal. 

Vad som även kan konstateras är att det finns förskolor i Borås som har avdelningar där det saknas 
utbildade förskollärare. De styrande i Borås har inte meddelat om man avser hantera frågan. Inga 
signaler har heller framkommit kring hur frågan i så fall ska hanteras. Detta trots flertalet tidigare 
tillfällen sakfrågan har lyfts. Vi känner oss förpliktigade att därmed belysa och aktualisera frågan om 
Mitt-S har som ambition att säkerställa en likvärdig förskola i Borås. 

Till följd av ovanstående information önskar vi svar från nämndordförande Andreas Ekström (S) på 
följande fråga, 

Avser Mitt-S vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig förskola i Borås? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 191 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 
besluta, 

 

Att Borås Stad ska vid lokalplanering och byggnation alltid ta höjd för säkerhet och 
trygghet, samt 

Att Uppdra samtliga verksamheter att ta fram aktualiserade in- och 
utrymningsplaner. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
 
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Björn Qvarnström (SD) 
Gruppledare 

Anders Alftberg (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Leif Häggblom (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
2019-09-26 
Enkel Fråga 

En likvärdig förskola i Borås? 

Andelen personal i Sverige med förskollärarexamen har minskat sedan 2014, samtidigt som 
barngruppernas storlek är i stort sett oförändrad. Förskollärare och annan utbildad personal är 
oerhört viktig för kvaliteten i förskolan, där förskollärare har ett specifikt ansvar i undervisningen och 
motverkar arbetsmiljörelaterade problem. 

Enligt statistik från maj 2019 har vissa förskolor i Borås en andel om 83 procent utbildade 
förskollärare, medan andra har blott 7 procent. Vissa förskolor har 15 procent utbildad personal, 
inräknat både förskollärare och barnskötare, och andra förskolor 91 procent utbildad personal. Vad 
som kan konstateras är att förskolorna i Borås uppvisar stora variationer kring andelen utbildad 
personal. 

Vad som även kan konstateras är att det finns förskolor i Borås som har avdelningar där det saknas 
utbildade förskollärare. De styrande i Borås har inte meddelat om man avser hantera frågan. Inga 
signaler har heller framkommit kring hur frågan i så fall ska hanteras. Detta trots flertalet tidigare 
tillfällen sakfrågan har lyfts. Vi känner oss förpliktigade att därmed belysa och aktualisera frågan om 
Mitt-S har som ambition att säkerställa en likvärdig förskola i Borås. 

Till följd av ovanstående information önskar vi svar från nämndordförande Andreas Ekström (S) på 
följande fråga, 

Avser Mitt-S vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig förskola i Borås? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 191 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Kommunfullmäktige 
2019-09-26 

Hur ska företagsklimatet i Borås förbättras? 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner. Den 24 september presenterades rankningen för 2019. För Borås var det ingen 
munter läsning. Borås tappar tre placeringar och återfinns först på plats 97.  

En av de enkätfrågor som ligger till grund för det försämrade resultatet är frågan om 
”Kommunpolitikernas attityder till företagande”. I jämförelse med andra kommuner placerar 
sig Borås först på plats 178. Ett annat sorgebarn är enkätfrågan ”Konkurrens från 
kommunen” – där placerar sig Borås på den föga smickrande platsen 248.  

I Mitt-Socialdemokraternas politiska överenskommelse stadfäste man storstilat att ”Borås 
Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygsätter hur det 
är att driva företag i sin kommun”. 

Med anledning av att Kommunfullmäktige nu har befunnit sig i spänd förväntan i över 336 
dagar för att få höra hur Mitt-Socialdemokraterna har tänkt uppnå detta, vill jag ställa 
följande enkla fråga till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson: 

1. Hur ska företagsklimatet i Borås förbättras?

Bilaga till § 191  Inkomna interpellationer och enkla 
frågor

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande 
Niklas Arvidsson (KD) 

Borås Stad 
2019-09-26 
Enkel Fråga 

Är förskolan i Borås trygg? 

Tidigare under månaden tog sig tre obehöriga individer in på förskolans område i Dalsjöfors samt 
klättrat på tak i området. På plats ska de ha fotograferat eller filmat barnen på förskolan, för att 
därefter fysiskt angripit en ur personalen. Händelsen har rört upp känslor och skrämt barnen på 
förskolan. 

Vi förutsätter att Mitt-S mål är att personal och vårdnadshavare i Borås ska känna sig trygga när de 
går till arbetet eller lämnar sina barn på förskolan. Det finns därmed skäl att tydliggöra och utveckla 
kommunens arbete kring just säkerheten och tryggheten på Borås förskolor. 

Till följd av redogjord händelse önskar vi svar från nämndordförande Andreas Ekström (S) på följande 
frågor, 

1, Avser Mitt-S vidta åtgärder för att förhindra situationer där obehöriga tar sig in på 
förskolans område? 

2, Avser Mitt-S vidta åtgärder för att skydda personalen och barnen? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 191 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Borås Stad 
2019-09-26 
Enkel Fråga 

Är förskolan i Borås trygg? 

Tidigare under månaden tog sig tre obehöriga individer in på förskolans område i Dalsjöfors samt 
klättrat på tak i området. På plats ska de ha fotograferat eller filmat barnen på förskolan, för att 
därefter fysiskt angripit en ur personalen. Händelsen har rört upp känslor och skrämt barnen på 
förskolan. 

Vi förutsätter att Mitt-S mål är att personal och vårdnadshavare i Borås ska känna sig trygga när de 
går till arbetet eller lämnar sina barn på förskolan. Det finns därmed skäl att tydliggöra och utveckla 
kommunens arbete kring just säkerheten och tryggheten på Borås förskolor. 

Till följd av redogjord händelse önskar vi svar från nämndordförande Andreas Ekström (S) på följande 
frågor, 

1, Avser Mitt-S vidta åtgärder för att förhindra situationer där obehöriga tar sig in på 
förskolans område? 

2, Avser Mitt-S vidta åtgärder för att skydda personalen och barnen? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 191 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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- Hur går det med införandet av koldioxidbudget för Borås Stad?

Borås 2019-09-24 

Ida Legnemark (V) 

Bilaga till §191 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd för klimatfrågor 

Hur går det med Borås Stads koldioxidbudget? 

Ett av de intressantaste förslagen i budget för Borås Stad 2019 var att en koldioxidbudget 
skulle tas fram, för att säkerställa att Borås Stad tar sin del av ansvaret för att begränsa 
utsläppen av koldioxid. Sedan budgetdebatten har vi inte hört så mycket om det här förslaget 
och därför ställer jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd: 

Borås 
2019-05-20 

Kommunstyrelsen 
CKS1. Svar på motion 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen som syftar till att verka för att 

trygghetskameror även ska kunna användas i de centrala delarna i Borås, i den mån polisen 

själva finner det lämpligt.  Det är glädjande att se att ämnet kommit upp på dagordningen 

och att även andra partier nu ansluter sig till den linje som vårt parti drivit i flertalet år. 

Frågan är ytterst angelägen då många av stadens invånare känner en ökad otrygghet när de 

rör sig i Borås centrala delar. 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner Kristian Silbvers 
Kommunalråd Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 197 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 
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- Hur går det med införandet av koldioxidbudget för Borås Stad?

Borås 2019-09-24 

Ida Legnemark (V) 

Bilaga till §191 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd för klimatfrågor 

Hur går det med Borås Stads koldioxidbudget? 

Ett av de intressantaste förslagen i budget för Borås Stad 2019 var att en koldioxidbudget 
skulle tas fram, för att säkerställa att Borås Stad tar sin del av ansvaret för att begränsa 
utsläppen av koldioxid. Sedan budgetdebatten har vi inte hört så mycket om det här förslaget 
och därför ställer jag följande fråga till ansvarigt kommunalråd: 

Borås 
2019-05-20 

Kommunstyrelsen 
CKS1. Svar på motion 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen som syftar till att verka för att 

trygghetskameror även ska kunna användas i de centrala delarna i Borås, i den mån polisen 

själva finner det lämpligt.  Det är glädjande att se att ämnet kommit upp på dagordningen 

och att även andra partier nu ansluter sig till den linje som vårt parti drivit i flertalet år. 

Frågan är ytterst angelägen då många av stadens invånare känner en ökad otrygghet när de 

rör sig i Borås centrala delar. 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner Kristian Silbvers 
Kommunalråd Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 197 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  26 september 2019

B 540

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen

2019-05-20 

PROTOKOLLSANTECKNING 

E4: Professionalisera bolagsstyrelserna! 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj behandlas ett initiativärende från 

Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoen

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten i Kommunstyrelsen är att frågan om 
representation i de kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt 
hålls inför varje mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i 
vad som varit kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna  Moderaterna och Kristdemokraterna  ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Även vi har i ett 
initiativärende, som behandlas under dagens Kommunstyrelsesammanträde, föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget.  

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en så avlägsen framtid.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 200 Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) - Professionalisera 
bolagsstyrelserna
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Borås Stad
2019-09-26 

Nämndemän vid Borås tingsrätt 2020-01-01 - 2023-12-31 

Box 270, 503 10 Borås, Tel: Borås Tingsrätt: 033-177000 

Nämndeman 
Gerd Jansson (S) 

Gabriel Barkamo (S) 
Sousan Khaihani (S) 

Thomas Gustafsson (S) 

Monika Hägg (S) 
Lennart Krok (S) 

Ann-Kristin Albertsson (S) 

Göran Holtstrand (S) 
Liz Odqvist (S) 

Lars-Arne Långerud (S) 

Tuula Järvinen (S) 
Enis Shabani (S) 

Anne-Maj Långerud (S) 

Ronny Holmqvist (S) 
Teddi Gelander (S) 

Per-Åke Hammarnäs (S) 

Ariana Sinistaj (S) 

Lars-Erik Hake (S) 

Seidi Is (L) 

Birgit Wahlgren (L) 
Kjell Karlsson (L) 

Katja Carlsson (L) 

Leif Olsson (C) 
Olivia Schell (C) 

Anna Grimmestrand (C) 

Håkan Torstensson (C) 
Ewa Bramstång (MP) 

Lars Sigfridsson (MP) 

Angelica Trapp (MP) 
Mosa Roshanghias (MP) 

Anders Wallin (M) 

Anna-Clara Stenström (M) 
Annette Nordström (M) 

Bill Johansson (M) 

Birgit Åkerlund (M) 
Carin Brandt (M) 

Douglas Toren (M) 

Elsie Lundberg (M)

Bilaga till § 205 Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 
- 31 december 2023
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Borås Stad 
 

 

 
 

2019-09-26 
 

  

 

 

 Gunilla Sandström (M) 
 Kristina Dahlberg Andersson (M) 
 Lotta Löfgren Hjelm (M) 
 Dennis Mollden (M) 
 Doris Wergård (KD) 
 Magnus Sjödahl (KD) 
 Maria Hellsten Davidsson (KD) 
 Susanne Lundahl (KD) 
 Jan Nilsson (SD) 
 Niklas Hallberg (SD) 
 Fredrik Brandberg (SD) 
 Jessica Johansson (SD) 
 Gunnel Andersson (SD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
 Sven-Olof Johansson (SD) 
 Jürgen Urbas (SD) 
 Harriet Brixtorp (SD) 
 Therese Liljekvist (V) 
 Anna Gustavsson (V) 
 Inger Landström (V) 
 Ulla Stålhammar (V) 
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2019-09-03 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola  

Under de senaste åren har det tillkommit relativt sett få extra förskoleplatser – netto – i 
Borås. Behovet av fler platser är därför fortfarande stort. Det har från våra partier rests ett 
antal frågetecken kring var i staden behovet av nya förskoleplatser är som störst. Det var av 
det skälet som Moderaterna och Kristdemokraterna, på Kommunfullmäktiges senaste 
sammanträde, begärde få föreliggande ärende återremitterat.  

Det finns en uppenbar risk att ökade lokalkostnader går ut över den verksamhet som ska 
bedrivas i dem, till exempel genom minskat antal personal, större barngrupper och sämre 
arbetsmiljö. Det finns därför goda skäl att vara varsam med de befintliga förskolelokaler som 
fortfarande är ändamålsenliga. Vid varje nybyggnation bör behov av antal nya platser vägas 
varsamt, då varje ny kvadratmeter innebär ökade kostnader för förskolenämnden. 

Att lämna de befintliga lokalerna på Kronängsgården när ny förskola ska byggas på Norrby 
behöver därför noggrant prövas innan beslut fattas.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 206, Norrby 2.1, inhyrning av förskola

Protokollsanteckning 
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Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 206, Norrby 2.1, inhyrning av förskola
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KU3 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-26 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023, med 
föreslagna ändringar enligt nedan.  

Sidan 4 

Arbete 
Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering, och att anställa 
personer med olika etnisk bakgrund. när detta är passande för tjänsten. 
Borås stad ska sträva efter att anställa personer med olika kompetenser 
och erfarenheter utan att diskriminera. Vi ska också göra det möjligt för 
våra nyanlända att få praktik, som ger nödvändig språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på 
bostadsmarknaden. Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och prisnivåer och 
därigenom motverka segregation. Staden ska verka för att boendet blir mer 
etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är 
särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i 
kommunen för våra nyanlända boråsare.   

Bilaga till § 209 Program för ett integrerat samhälle
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och erfarenheter utan att diskriminera. Vi ska också göra det möjligt för 
våra nyanlända att få praktik, som ger nödvändig språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på 
bostadsmarknaden. Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och prisnivåer och 
därigenom motverka segregation. Staden ska verka för att boendet blir mer 
etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är 
särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i 
kommunen för våra nyanlända boråsare.   

Bilaga till § 209 Program för ett integrerat samhälle Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 

Sida 4  

Barn och ungdomar 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå 
en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla 
våra förskolor och skolor. Genom det aktiva skolvalet ges förutsättningar 
för att kunna bryta segregationen.  
 

Sidan 4-5  

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen bli en del av 
det svenska samhället är kunskap om hur det svenska samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla 
nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen 
har till uppgift att säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt 
sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i kommunen samt får ett bra 
bemötande och god kommunal service. Den enskilde har också en självklar 
skyldighet att ta del av samhällsorienteringen och göra sin del för att bli 
en del av samhället.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är 
nyanländ eller infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra 
förutsättningar att delta i samhället och rättvist behandlade i stadens alla 
verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom om 
sina rättigheter, och men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det 
långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja 
sig från andra bostadsområden. 
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska 
i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål, men det måste också 
kombineras med en tydlig ansträngning att lära sig svenska. 
 

Sidan 5  

Folkhälsa 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. 
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas, Borås Stad ska ge 
god samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända ska förstå 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

det Svenska sjukvårdsystemet och var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, 
som har ansvaret för sjukvård och rehabilitering. I samhällsorienteringen 
ska den enskilde också få information om hur man själv kan förbättra sin 
egen hälsa.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 

 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
3. Yttranden över remiss- Program för ett integrerat samhälle  
 
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Strategi 

• Program

Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler 

Borås Stads 
Program för ett

integrerat samhälle 

Bilaga ti l l  § 209 Program för ett integrerat samhälle
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Bilaga till § 209 Program för ett integrerat samhälle
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Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 
Normerande 
policy – Borås Stads hållning 
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 
regler – absoluta gränser och ska-krav 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställt av:  Kommunfullmäktige Datum: 15 
januari 2015, reviderat XX 2019 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden Dokumentet gäller 
för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med: 2022 
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter 
och människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge 
man levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det 
menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt 
samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges 
möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger 
och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla 
dess former. 

 
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås 
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens 
invånare är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars 
båda föräldrar är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i 
staden. Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till 
exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. 

 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i 
den egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, 
interkulturell kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos 
personalen i dessa frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Det 
är dock viktigt att poängtera att all anpassning, bortsett från de nationella 
minoritetsgrupperna, är temporär och ska minska över tid. 

 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det 
forum som används inom kommunen för att sprida information om 
integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information 
om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet 
i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

 
De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där 
det är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som 
underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan 
kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. 

 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

 
Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, 
och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till 
välfärdsbokslutet och vissa uppföljningar framgår där. 
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Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till 
egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

 
Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell 
kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund.  Borås Stad ska vara ett föredöme med att bortse från kulturell eller etnisk 
tillhörighet vid rekrytering, bortsett från de nationella minoritetsgrupperna. Vi ska 
också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning och 
värdefull arbetslivserfarenhet. 

 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta 
saknar kontaktnät i samhället. 

 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav 
på socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra 
nyanlända att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 

 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt 
och socioekonomiskt blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga 
bostadsbolagen, att aktivt motverka segregationen och verka som ett föredöme för 
övriga fastighetsbolag. Det är särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder 
i de yttre delarna i kommunen för våra nyanlända boråsare. 

 
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och 
religion ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja 
nätverk och föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 
stadsutveckling. 

 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god 
uppväxt och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i 
detta, och i övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas 
kompetens ska användas även i skolans arbete med interkulturella frågor. 

 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och 
skolor. 

Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för 
invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, 
för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med 
grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka inom Sjuhärad. 

 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds 
alla nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till 
uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka 
och ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal 
service. Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för 
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgare. 
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en 
förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och 
att alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där 
personer med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Borås Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att 
regelbundet ha dialog och samverkansmöten med invandrarföreningar, vilket sker i 
Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar som arbetar med integration. 

 

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller 
infödd. Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i 
samhället och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom 
samhällsorienteringen får man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka 
skyldigheter alla invånare har. Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få 
service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska 
även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i 
relationer och familjer. De allmännyttiga bostadsbolagen samverkar med polisen för 
att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra bostadsområden och på andra offentliga 
platser såsom torg och parker. Genom Överenskommelsen som Fritid- och 
folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de idéburna organisationernas 
initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare närmiljö. Borås stads 
olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de idéburna genom IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser. 

 
Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är 
ett samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och 
mot nedskräpning. 

 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga 
målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från andra 
bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål. 

 
Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism. 

 
Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning 
samt samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även 
förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas boråsarens behov av förbättrad hälsa. De som 
flyktingar har trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god 
samhällsorientering och vägledning, för att de nyanlända alla ska förstå det svenska 
sjukvårdsystemet. Information och kunskap om var man skall vända sig, för att få 
tillgång till primärvård och specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har 
ansvaret för sjukvård och rehabilitering. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam 
fritid. 
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6 Borås Stad | Program för ett integrerat samhälle  

 
 
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett 
integrerat samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt det 
svenska kulturarvet samt möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och 
från andra länder. Inte minst är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och 
samarbete med kulturföreningar kan bidra till att den svenska kulturen och 
kulturarvet tas tillvara och lyfts fram. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges 
stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

 
Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på 
integrationsområdet. Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige 
ett förslag till reviderat program. 
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se 

Yrkande Kommunfullmäktige 

2019-09-26 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ärende 23 Avfallstaxa - hushåll inför 2020. (Nr 135). 

Kristdemokraterna har inga invändningar mot den föreslagna taxeförändringen. 
Vi menar däremot att det är stort pedagogiskt värde om vi framöver istället benämner det: 
Återvinningstaxa. 

Borås satsar på att ligga i framkant när det gäller åtgärder för en långsiktigt hållbar miljö. Vi har 
nyligen invigt Sobackens miljöcenter. Det pågår sedan en tid tillbaka försök med hushållsnära 
källsortering i flera områden i kommunen. Detta är något som förhoppningsvis inom kort kommer att 
omfatta samtliga hushåll i kommunen. 

Denna åtgärd markerar på ett tydligt sätt att det som tidigare betraktades som oönskade 
restprodukter nu är något som ska tas till vara och återvinnas.  

Sålunda har det ett viktigt signalvärde att vi också benämner taxan för denna hantering: 
Återvinningstaxa. 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Att byta namn från avfallstaxa till återvinningstaxa. 

För Kristdemokraterna 

Magnus Sjödahl 

Bilaga till § 213 Avfallstaxa -hushåll inför 2020
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Yrkande Kommunfullmäktige 

2019-09-26 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ärende 23 Avfallstaxa - hushåll inför 2020. (Nr 135). 

Kristdemokraterna har inga invändningar mot den föreslagna taxeförändringen. 
Vi menar däremot att det är stort pedagogiskt värde om vi framöver istället benämner det: 
Återvinningstaxa. 

Borås satsar på att ligga i framkant när det gäller åtgärder för en långsiktigt hållbar miljö. Vi har 
nyligen invigt Sobackens miljöcenter. Det pågår sedan en tid tillbaka försök med hushållsnära 
källsortering i flera områden i kommunen. Detta är något som förhoppningsvis inom kort kommer att 
omfatta samtliga hushåll i kommunen. 

Denna åtgärd markerar på ett tydligt sätt att det som tidigare betraktades som oönskade 
restprodukter nu är något som ska tas till vara och återvinnas.  

Sålunda har det ett viktigt signalvärde att vi också benämner taxan för denna hantering: 
Återvinningstaxa. 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Att byta namn från avfallstaxa till återvinningstaxa. 

För Kristdemokraterna 

Magnus Sjödahl 

Bilaga till § 213 Avfallstaxa -hushåll inför 2020
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Borås Stad 
2019-08-19 

Kommunstyrelsen 
E7 Kv. Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser positivt på en ytterligare etablering av en familjecentral i Borås. Vi 
vill dock poängtera att en bättre geografisk spridning av familjecentralerna är att eftersträva, 
särskilt beaktat att det redan finns en etablerad familjecentral i stadsdelen Norrby. 

Inför framtiden avser Sverigedemokraterna fortsätta driva linjen om ytterligare etableringar 
av familjecentraler, främst placerade i Borås Stads serviceorter som idag har en begränsad 
tillgång till regional och kommunal service. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 214 Kvarteret Carolus 1, Stora Kyrkogatan 4 - förhyrning av lokal för 
familjecentral för Förskoleförvaltningen

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2019-08-19 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  

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

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

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

I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 215 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 
2019
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Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2019-08-19 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  

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

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

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

I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 215 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 
2019
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Bilaga till § 217 Ansvarsfördelning och process kopplat till Sociala bostäder

KU1 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-02 

Förslag till ansvarsfördelning och process kring 
sociala bostäder 

Vänsterpartiet välkomnar att ärendet kommer upp för beslut och har tidigare pekat på vikten 
av att förtydliga ansvaret för kommunens arbete med sociala kontrakt. Vi är ense med 
förslaget att bedömning om insatser ska göras av Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
förutom när det gäller Relationsvåldsenhetens målgrupp.  

När det gäller var ansvaret för bostadsanskaffningen ska placeras ser vi risker med det 
nuvarande förslaget. En förutsättning för att gynnande biståndsbeslut ska kunna verkställas är 
att det finns tillräckligt med bostäder att tillgå för detta ändamål. Detta skulle tala för att också 
ansvaret för bostadsanskaffningen behöver ligga på Individ- och familjeomsorgsnämnden 
istället för på Arbetslivsnämnden.  

Samtidigt förstår vi värdet för bostadsbolagen med en väg in till kommunen. I dagsläget 
föreslår vi därför ingen förändring av detta, men vi förutsätter att denna fråga belyses i den 
aviserade uppföljningen. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 18:23:06. 
7. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): Trygghetskameror på brottsutsatta 
platser för ökad trygghet (Nr 119) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                              X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                             X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

Transport: 29 21 0 0 0 
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Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
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Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 19:24:13. 
10. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) - Professionalisera 
bolagsstyrelserna (Nr 122) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                             X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                               X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                            X        
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                               X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

Transport: 43 7 0 0 0 
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Transport: 43 7 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 62 11 0 0 0 
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Transport: 43 7 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 62 11 0 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 3 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 20:07:24. 
12. Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter. (Nr 124) remittering 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                               X        
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                                X      
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                               X        
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                               X        
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                                X      
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                             X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                               X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                               X        
Olle Engström                           (SD)      1:a                                               X        
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                                X      
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                            X        
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                               X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                               X        
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                               X        
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                                X      
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

Transport: 46 4 0 0 0 
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Transport: 46 4 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                            X        
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                               X        
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                X      
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                               X        
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                               X        
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                X      
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 67 6 0 0 0 
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Transport: 46 4 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                            X        
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                               X        
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                X      
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                               X        
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                               X        
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                X      
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 67 6 0 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 4 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 21:03:29. 
17. Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. (Nr 129) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                              X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a       Lovisa Gustafsson                        X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                             X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 29 21 0 0 0 
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Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
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Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e       Eva Eriksson                             X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
 

Voteringslista nr. 5 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 21:17:22.
18. Program för Nationella minoriteter (Nr 130) kontraprop

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög (S) 2:a X 
Ulrik Nilsson (M) 3:e X 
Anne-Marie  Ekström (L) 2:a X 
Niklas Arvidsson (KD) 2:a X 
Annette Carlson (M) 3:e X 
Andreas Exner (SD) 2:a X 
Lennart Andreasson (V) 1:a X 
Kerstin  Hermansson (C) 2:a X 
Anna Svalander (L) 1:a X 
Ulf Olsson (S) 2:a X 
Malin Carlsson (S) 3:e Leif Grahn X 
Tom Andersson (MP) 1:a X 
Leila Pekkala (S) 2:a Bengt Bohlin X 
Lars-Åke Johansson (S) 3:e Marie Sandberg X 
Urban Svenkvist (M) 2:a X 
Marie Fridén (M) 3:e X 
Lars-Gunnar Comén (M) 2:a X 
Birgitta Bergman (M) 2:a X 
Crister Spets (SD) 1:a X 
Björn Qvarnström (SD) 1:a X 
Ida Legnemark (V) 2:a X 
Maj-Britt Eckerström (C) 2:a X 
Lars Gustaf Andersson (L) 2:a X 
Yvonne Persson (S) 2:a X 
Ninni Dyberg (S) 3:e X 
Kjell Hjalmarsson (MP) 3:e X 
Micael Svensson (S) 1:a X 
Gun-Britt Persson (S) 3:e X 
Hans Gustavsson (KD) 1:a X 
Oliver Öberg (M) 3:e Per Månsson X 
Anna-Clara Stenström (M) 2:a Lovisa Gustafsson X 
Pirita Isegran (M) 2:a X 
Leif Häggblom (SD) 3:e X 
Olle Engström (SD) 1:a X 
Anne Rapinoja (V) 3:e X 
Cecilia Andersson (C) 1:a Jan Idehed X 
Andreas Cerny (L) 3:e X 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 3:e X 
Kent Hedberg (S) 3:e X 
Christina Waldenström (MP) 2:a X 
Sara Andersson (S) 1:a Anja Liikalouma X 
Per Carlsson (S) 1:a Emina Beganovic X 
Else-Marie Lindgren (KD) 3:e Valéria Kant X 
Nils-Åke Björklund (M) 3:e X 
Martin Nilsson (M) 1:a X 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 2:a X 
Jan Nilsson (SD) 3:e X 
Peter Wiberg (V) 1:a X 
Alexander Andersson (C) 3:e X 
Johan Wikander (L) 3:e X 

Transport: 14 7 29 0 0 
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Transport: 14 7 29 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                                 X     
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                         X     
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                                X     
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                                 X     
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                 X     
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                                 X     
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                                 X     
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                           X     
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                                 X     
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                                 X     
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                 X     
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                                X     
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                            X     
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 20 11 42 0 0 
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Transport: 14 7 29 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                                 X     
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                         X     
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                                X     
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                                 X     
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                 X     
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                                 X     
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                                 X     
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                           X     
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                                 X     
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                                 X     
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                 X     
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                                X     
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                            X     
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 20 11 42 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 6 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 21:18:03. 
18. Program för Nationella minoriteter (Nr 130)  

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                 X     
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                 X     
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                 X     
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                              X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a       Lovisa Gustafsson                        X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                 X     
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                 X     
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                             X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                 X     
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                 X     
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

Transport: 29 14 7 0 0 
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Transport: 29 14 7 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                 X     
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                 X     
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                 X     
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                 X     
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                          X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 20 11 0 0 
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Transport: 29 14 7 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                 X     
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                 X     
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                 X     
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                 X     
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                          X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 20 11 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 7 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 22:19:02. 
19. Program för ett integrerat samhälle (Nr 131) prop 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                                 X     
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                                 X     
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                                 X     
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                                 X     
Anna Svalander                          (L)       1:a                                                 X     
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                                 X     
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                      X     
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                                 X     
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                              X     
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                            X     
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                                 X     
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                                 X     
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                                 X     
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                                 X     
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                                 X     
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                                 X     
Micael Svensson                         (S)       1:a                                                 X     
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                                 X     
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                             X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a       Lovisa Gustafsson                       X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                                 X     
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                                X     
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                                 X     
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                                 X     
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                                 X     
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                                 X     
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                           X     
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                           X     
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                            X        
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                               X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                                 X     
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                                 X     
Johan Wikander                          (L)       3:e                                                 X     

Transport: 14 7 29 0 0 
 
 
 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  26 september 2019

B 578

 
 
 
 
 
 
 

Transport: 14 7 29 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                                 X     
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                         X     
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                                X     
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                                 X     
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                 X     
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                                 X     
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                                 X     
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                           X     
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                                 X     
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                                 X     
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                 X     
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                                X     
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                            X     
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 20 11 42 0 0 
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Transport: 14 7 29 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                                 X     
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                         X     
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                                X     
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                                 X     
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                           X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                                 X     
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                                 X     
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                                 X     
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                           X     
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                                 X     
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                                 X     
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                                 X     
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                                X     
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                            X     
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 20 11 42 0 0 
 

 
 

Voteringslista nr. 8 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 september 2019 klockan 22:20:03. 
19. Program för ett integrerat samhälle (Nr 131) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                 X     
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e       Leif Grahn                              X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Marie Sandberg                          X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                 X     
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                 X     
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e       Per Månsson                              X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a       Lovisa Gustafsson                        X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                 X     
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                 X     
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a       Jan Idehed                              X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Valéria Kant                             X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                 X     
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                 X     
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

Transport: 29 14 7 0 0 
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Transport: 29 14 7 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                 X     
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                 X     
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                 X     
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                 X     
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                          X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 20 11 0 0 
 



 
 
 
 
 
 
 

Transport: 29 14 7 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a       Therése Björklund                       X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e       Jonas Garmarp                            X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                 X     
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                 X     
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e       Sören Björklund                         X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                 X     
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                 X     
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a       Paulina Hanafi                          X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 20 11 0 0 
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