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Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, onsdagen den 17 juni 2020 kl 18:00-21:37 

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Tom Andersson (MP), Lars-Gunnar Comén (M), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V),  
Yvonne Persson (S), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), 
Kent Hedberg (S), Sara Andersson (S), Martin Nilsson (M), Jan Nilsson (SD), Johan Wikander (L), Bengt 
Bohlin (S), Hasse Ikävalko (M), Gabriella Andersson (V), Mattias Danielsson (C), Sead Omerovic (S), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Stefan Lindborg (V) och Ylva Lengberg (S).  

 

Beslutande ledamöter via Teams 

Lennart Andreasson (V), Urban Svenkvist (M),  Marie Fridén (M),  Birgitta Bergman (M),  Crister Spets (SD),  
Maj-Britt Eckerström (C), Lars-Gustaf Andersson (L), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP),  Micael 
Svensson (S),  Gun-Britt Persson (S),  Hans Gustavsson (KD),  Pirita Isegran (M),  Anne Rapinoja (V),  Cecilia 
Andersson (C), Andreas Cerny (L), Christina Waldenström (-), Nils-Åke Björklund (M), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Peter Wiberg (V), Alexander Andersson (C), Robert Sandberg (S),  Johan Dahlberg (S), 
Magnus Sjödahl (KD),  Jolly Bou Rahal (M),  Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie Samuelsson 
(M) och Anna Christensen (M).   

 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

 
För Leila Pekkala (S)                                 - Therése Björklund (S), via Teams 
För Lars-Åke Johansson (S)                      - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Malin Carlsson (S)                              - Leif Grahn (S) 
För Per Carlsson (S)                                  - Emina Beganovic (S), via Teams 
För Else-Marie Lindgren (KD)                  - Valéria Kant (KD), via Teams 
För Mohamed Kossir (S)                           - Marie Sandberg (S) 
För Kristian Silbvers (SD)                         - Niklas Hallberg (SD), via Teams 
För Jonas Ellerstrand (SD)                        - Eva Eriksson (SD), via Teams 
För Tomas Brandberg (SD)                       - Maria Lindgren (SD), via Teams 
För Liridona Rexhepi (S)                           - Sören Björklund (S) 
För Birgitta Bergman (M)   -Annette Nordström (M), jäv § 87, via Teams 
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Närvarande ersättare via Teams 

Annette Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Mikael Wickberg (M), Mattias Karlsson (M), 
Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Jan Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C),   
Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla Christoffersson (KD), Andreas Ekström (S), Anethe 
Tolfsson (S), Paulina Hafani (S), Inger Landström (V), Tommy Josefsson (V), Anita Spjuth (V), Anna-Karin 
Gunnarsson (MP), Martin  Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD).  

 

Kristian Silbvers (SD) anländer till sammanträdet klockan 18:35 och intar sin plats inför behandlingen av § 79. 

 

Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 20:11.  

Övriga 
Peder Danesved   förvaltningsledare 
Fredrik Nilströmer   it-strateg 
Jon Hjärne    it-strateg 
Åke Marmander   stadsjurist 
Anna Enochsson   valledare 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
 
Justeringens plats och tid 
 
 
 
 
 

 Stadshuset, Borås , kl 13:00-13:25 

  
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 juni 2020 
 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 74-91 

 Carl Morberg   

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M)  
  

Anne-Marie Ekström (L)
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Ärendelista 
§ 74 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 4 
§ 75 

Ajournering ......................................................................................................... 5 
§ 76 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 6 
§ 77 Dnr KS 2020-00456 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ........................ 7 
§ 78 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ........................................... 8 
§ 79 Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad ......................... 10 
§ 80 Dnr KS 2017-00843 433 

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad ......................................................... 12 
§ 81 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.om. oktober 
2019 avgivna motioner (nr 52) .......................................................................... 13 

§ 82 Dnr KS 2020-00412 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås ............... 14 

§ 83 Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 
Beslut gällande sommarlovsbusskorten ............................................................ 15 

§ 84 Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2 
Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente ........................... 18 

§ 85 Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg .................... 20 

§ 86 Dnr KS 2017-00286 311 
Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse med Trafikverket 
avseende ombyggnad av anslutningar från väg 1771 
(Sparsörsvägen) samt väg 1800 (Paradisvägen/Hybergsväen) till Rv 
42 i Sparsör ...................................................................................................... 23 

§ 87 Dnr KS 2020-00359 3.4.4.1 
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (nr 58) ......................................... 24 

§ 88 Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 
Prisjustering VA-taxa 2021 ................................................................................ 25 

§ 89 Dnr KS 2020-00398 3.3.3.0 
Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 ................................................................ 27 

§ 90 Dnr KS 2020-00374 2.6.1.1 
Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad, 
Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 ......................................................................... 28 

§ 91 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 
Fortsatt stöd till Borås näringsliv ....................................................................... 30 
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§ 74   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Olle Engström (SD) som ersättare.       

 

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 25 juni klockan 13.00.      
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§ 75   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 19:54-20:04 och 21:04-21:13.   

      

      

      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av stads-
direktören remitterats till Kommunstyrelsen:  

 

2020-06-03  Motion av Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Lars-
Gunnar Comén (M): Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen. 

 Dnr 2020-00481 1.1.1.1            
 
2020-06-16  Motion av Anders Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 

Utveckla stödet till barn med autism. 
  Dnr 2020-00513 1.1.1.1 
 
2020-06-16  Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 

Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant (KD): 
Borås Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo. 

 Dnr 2020-00516 1.1.1.1 
 
2020-06-16  Motion av Andreas Exner (SD): Borås beredskap. 
 Dnr 2020-00526 1.1.1.1 
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 

 
2020-05-22  Länsstyrelsens beslut 2020-05-20 att utse Bengt Bohlin (S) som ny 

ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Sofia Bohlin 
(S) samt att utse Anethe Tolfsson (S) som ny ersättare från och 
med den 14 maj 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2020-00411 1.1.1.2 
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§ 77 Dnr KS 2020-00456 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Nyström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Setareh Jadid Tavaf (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Borås Elnät AB. 
 
Thomas Lantz (L) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB till och med 
2022 års verksamhet. 
 
Jacob Landegren (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörj-
ningsnämnden och som ersättare i styrelsen för Borås kommuns Parkerings 
AB. 
 
Göran Egelhof (C) väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden till och med 
31 december 2022. 
 
Helena Ruderfors (C) väljs till ersättare i styrelsen för Borås kommuns 
Parkerings AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Jenny Lindén (M) väljs som nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 
31 december 2023.     
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§ 78   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen och frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation och sju frågor inkommit som 
fogas som bilagor till protokollet.           

 

2020-00528 
Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S): Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till 
Interpellationen får ställas. 
 
 
2020-00514 
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander (L) om 
det obligatoriska skolvalet 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) svarar på Stefan Lindborgs (V) fråga. 
 
 
2020-00521 
Fråga av Andreas Exner (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson (S): Bilden av ett tryggt Borås? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga. 
 
 
2020-00524 
Fråga av Lisa Berglund (KD) till kommunalrådet Anna Svalander (L) 
angående skolvalet 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) svarar på Lisa Berglunds (KD) fråga. 
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2020-00522 
Fråga av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson (S): Hur många är en handfull? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på kommunalrådet 
Annette Carlsons (M) fråga. 
 
 
2020-00525 
Fråga av Annette Carlson (M) till Vård- och äldreomsorgsnämndens 
ordförande Johan Wikander (L) om risk- och konsekvensanalys inom 
äldreomsorgen 
Vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande Johan Wikander (L) svarar på 
kommunalrådet Annette Carlsons (M) fråga. 
 
 
2020-00523 
Fråga av Ulrik Nilsson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson 
(S): Corona och sedan... 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Ulrik Nilssons (M) 
fråga. 
 
 
2020-00515 
Fråga av Jan Nilsson (SD) till ordförande för Individ- och familje-
omsorgsnämnden Mats Tolfsson (S) om stöd till missbruksbarn 
Ordförande för Individ- och familjeomsorgsnämnden Mats Tolfsson (S) svarar 
på Jan Nilssons (SD) fråga. 
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§ 79 Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 
Borås Stad  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 50, sid B 647) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 
för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 
att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.             

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 193 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 
för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 
att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.  

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) till förmån för sitt 
avslagsyrkande.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Borås kommuns Parkerings AB har inkommit med en framställan gällande 
nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att 
införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i 
stadskärnan. Tillstånd infördes för miljöbilar enligt den dåvarande nationella 
förordningen om klimatbonusbilar. Styrelsen beslutade att tillstånden skulle 
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gälla i 24 månader, men längst till 2020-06-30. Bolaget har även utvecklat 
laddinfrastrukturen i staden de senaste åren.  

Bolaget anser nu att en fortsättning av fri parkering för någon slags miljöfordon 
inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått 
etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra 
tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon 
som parkerar och tar en markyta i anspråk. 

Kommunstyrelsen anser det är rimligt att upphäva uppdraget om fri parkering 
för miljöfordon. Borås kommuns Parkerings AB bör överväga andra metoder 
för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn. Ett exempel 
skulle kunna vara tidsbegränsad fri parkering för laddning av elfordon.   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
2. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad från Borås 
kommuns Parkerings AB  
 
Yrkande 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att sista stycket i 
Kommunfullmäktigeskrivelsen stryks, se bilaga. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 80 Dnr KS 2017-00843 433 

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 51, sid B 654) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Riktlinjer för trädvårdsarbete.             

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 192 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta Riktlinjer för trädvårdsarbete.             

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner. Efter att samråd 2 nu 
genomförts med berörda nämnder och bolagsstyrelser har Tekniska nämnden 
sammanställt samtliga remisser och översänt Riktlinjer för trädvårdsarbete till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.           

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Missiv Samråd 2, Tekniska nämnden, 2020-01-20  
 
Yrkande 
Marie Fridén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 81 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t.om. oktober 2019 avgivna motioner 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 52, sid B 663) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning.          

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 208 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning.          

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

Beslutsunderlag 
1. Redovisning från Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr KS 2020-00412 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Socialdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 53, sid B 673) 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 211 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2020 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.       

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

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
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§ 83 Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 54, sid B 676) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Projektet Sommarlovskort pausas under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Lars-Gunnar Comén (M), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Martin Nilsson (M), Hasse Ikävalko (M), Lisa Berglund (KD), 
Ulf Sjösten (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Birgitta Bergman (M),  
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M),  Magnus 
Sjödahl (KD), Jolly Bou Rahal (M), Marie Samuelsson (M), Anna Christensen 
(M) och Valeria Kant (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
gemensamma reservation i Kommunstyrelsen.   

 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Anders Alftberg (SD), 
Crister Spets (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Kristian Silbvers (SD), Eva 
Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverigedemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 213 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Projektet Sommarlovskort pausas under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Projektet Sommarlovskort avbryts, se bilaga. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att projektet sommarlovskort avslutas, se bilaga.  
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.     
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   
Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 
pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 
intentioner.    
 
Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.     
 
Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från 

Grundskolenämnden 
2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden  
 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i  
Kommunstyrelsen. 
 
Annette Carlson (M) och Lisa Berglund (KD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas gemensamma reservation i Kommunstyrelsen. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 84 Dnr KS 2020-00455 1.2.2.2 

Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens 
reglemente  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 55, sid B 684) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under förutsättning av riksdagens antagande, kompletteras Miljö-och 
konsumentnämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag med en 
ny punkt;  

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 214 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Under förutsättning av riksdagens antagande, kompletteras Miljö-och 
konsumentnämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag med en 
ny punkt;  

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en ny lagstiftning som är 
tänkt göra smittskyddsarbetet mer effektivt genom att tillfälligt föra över 
tillsynsarbetet vad gäller serveringsställen till kommunerna. Lagen föreslås börja 
gälla från den 1 juli 2020.  

Regeringens förslag innebär bland annat att det blir kommunerna som både 
utövar tillsyn och fattar beslut om stängning av verksamheter som inte 
efterlever uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19 på 
restauranger, barer, caféer, med mera. I dag är det den regionala 
smittskyddsläkaren som beslutar om stängning och länsstyrelserna som handhar 
tillsynen. I lagrådsremissen framgår det att lagen föreslås benämnas Lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att vara 
tillfällig och att gälla under resterande delen av 2020. 

Redan idag är det så att verksamheter som serverar mat eller annan förtäring, till 
exempel restauranger, caféer, barer samt skol- och personalmatsalar har 
skyldighet att förhindra smittspridning av covid -19. Folkhälsomyndigheten har 
därför tagit fram en särskild föreskrift med rutiner för att förhindra 
smittspridningen. Den säger bland annat att verksamheterna ska ha rutiner som 
gör att det inte blir trängsel i köer, vid bufféer, bord och bardiskar. Det ska vara 
möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra. 
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Enligt lagförslaget kommer kommunerna att utöva tillsyn och kommer att 
kunna meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter följs. Lagen innebär även att kommunerna får rätt att besluta om 
vite ifall då bestämmelserna inte följs. Länsstyrelsen ska följa kommunernas 
verksamhet och i viss mån biträda kommunerna och Folkhälsomyndigheten får 
meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och får även meddela föreskrifter 
om verkställigheten av lagen. 

Polismyndigheten får också en förstärkt roll och ska bistå kommunen om det 
skulle uppstå en situation där ett företag inte vill hjälpa till vid en kontroll. 

Det råder speciella omständigheter just nu på grund av Coronakrisen och 
Kommunstyrelsen väljer att föreslå Kommunfullmäktige att komplettera Miljö-
och konsumentnämndens reglemente trots att nämnden inte lämnat ett 
yttrande. Det är dock miljöförvaltningen som har uppmärksammat 
Kommunstyrelsen på att lagen är under behandling och att den kommer träda i 
kraft den 1 juli. Med anledning av den korta tid som återstår innan 
kommunerna får ansvaret för tillsynen och övriga uppgifter enligt lagen är det 
svårt att följa de sedvanliga rutinerna då fullmäktige sammanträder den 17 juni.  

Kommunstyrelsen vill också uppmärksamma Kommunfullmäktige på att lagen 
inte är antagen vid tidpunkten för Kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att beslutet om komplettering av 
reglementet ska gälla under förutsättning att lagen antas.  

Beslutsunderlag 
1. Reglemente Miljö-och Konsumentnämnden 
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§ 85 Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 56, sid B 688) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:  
 
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Anders Alftberg (SD), 
Crister Spets (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Kristian Silbvers (SD), Eva 
Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverigedemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 
Vidare reserverar sig  Ida Legnemark (V), Gabriella Andersson (V), Stefan 
Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Anne Rapinoja (V) och Peter Wiberg 
(V) till förmån för Stefan Lindborgs (V) yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 217 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 
med följande textändring: Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, 
stycke 4:  

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga 
upplysningar, skall plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter 
det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad 
före placeringsdatum”, se bilaga.  
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Ändras till:  

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upp-
lysningar, skall plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan 
inlämnats. Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placerings-
datum”, se bilaga.   

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 
yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  

Kommunstyrelsen har inget att invända emot de ändringar som föreslås i Regler 
och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår därför  
att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet.  

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2020-04-24 
 
Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att förslaget till regler och villkor för förskola 
fritidshem och pedagogisk omsorg antas med ändringen att stycket under 
rubriken ”Uppgiftsskyldighet” på s. 5 ges följande lydelse:  

”Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende 
anställning, studier, inkomst, arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid 
och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter, kontroller genomförs, se bilaga.  
 
Marie Fridén (M) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och dels till 
Stefan Lindborgs (V) alternativa förslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
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§ 86 Dnr KS 2017-00286 311 

Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse 
med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar 
från väg 1771 (Sparsörsvägen) samt väg 1800 
(Paradisvägen/Hybergsvägen) till Rv 42 i Sparsör   
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 57, sid B 713) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunen tecknar Tillägg till Medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 222 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen tecknar Tillägg till Medfinansieringsavtal enligt upprättat förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
 2016 träffades ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket 
om åtgärder i det statliga vägnätet i angränsning till kommunens 
exploateringsprojekt Paradis i Sparsör. När avtalet tecknades beräknades 
åtgärderna kosta ca 12,1 Mnkr. En ny kalkyl visar att åtgärderna nu beräknas 
kosta ca 15,3 Mnkr, vilket innebär en fördyring på ca 26 %. 

Med anledning av att totalkostnaden enligt den nya kalkylen överstiger 
totalkostnaden enligt den tidigare kalkylen med mer än 10 % ska avtalet 
omförhandlas. Ett förslag till tilläggsavtal har förhandlats fram som innebär att 
Kommunens del av kostnaderna beräknas öka från tidigare ca 9,1 Mnkr till ca 
10,9 Mnkr.           

Beslutsunderlag 
1. Upprättat förslag – Tillägg till Medfinansieringsavtal  

2. Ursprungligt medfinansieringsavtal    

3. Illustrationskarta, tillhörande detaljplanen 

4. Planskisser och typsektioner av föreslagna åtgärder 

5. Översiktskarta 
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§ 87 Dnr KS 2020-00359 3.4.4.1 

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 58, sid B 729) 

Kommunfullmäktiges beslut 
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst, 
direktionen och ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

Jäv  
På grund av jäv deltar inte Birgitta Bergman (M) i handläggning och beslut i 
detta ärende.  

För Birgitta Bergman (M) tjänstgör Annette Nordström (M).  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 224 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst, 
direktionen och ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 27 mars 2020 
årsredovisning 2019 och översände den till kommunalförbundets medlemmar 
för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Tolkförmedling Väst resultat för 2019 redovisas till 5 867 tkr och det egna 
kapitalet uppgår till 30 864 tkr. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 
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§ 88 Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 

Prisjustering VA-taxa 2021 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 59, sid B 764) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 

VA-taxan höjs med 7 % från och med 1 januari 2021.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Jan Nilsson (SD), Anders Alftberg (SD), 
Crister Spets (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD),  Kristian Silbvers (SD), Eva 
Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 228 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att VA-taxan höjs med 7 % från och med 1 januari 2021. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att VA-taxan höjs med 6 % från och med 1 januari 2021, se bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om Kommun-
fullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som verksamheten 
hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras över tre år. Det 
negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att det funnits ett 
behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka leverans-
säkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är det prisök-
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ningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten och 
producera dricksvatten. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 
lämnade prognoser, men bedömer att den föreslagna prisjusteringen för 2021 är 
rimlig utifrån bolagets lämnade förklaringar. Med anledning av negativt resultat 
för VA-verksamheten 2019 och kommande investeringar ser Kommunstyrelsen 
det av stor vikt att bolaget fortsatt arbetar med kostnadseffektiviseringar.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

4. VA-taxa 2019 

5. VA-taxa 2020 
 
Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation  i 
Kommunstyrelsen. 
 
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 89 Dnr KS 2020-00398 3.3.3.0 

Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 60, sid B 820) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 230 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Återvinningstaxan hushåll höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Energi AB har beslutat att för 2021 föreslå att Återvinningstaxan hushåll 
höjs med 1,5 % från och med 1 januari 2021. Bolaget ansöker om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

Den föreslagna höjningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning 
som gäller från 2020-04-01. Skatten påverkar kostnaden för den mängd 
brännbart restavfall från hushållens vita påsar och brännbart restavfall från 
återvinningscentraler. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 
prisjusteringar kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 
prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 
annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 
under hösten. 

Kommunstyrelsen bedömer den föreslagna prisjusteringen för 2021 som rimlig.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

 

Yrkande 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 90 Dnr KS 2020-00374 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och 
tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 61, sid B 841) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) tillstyrker 
förslaget, avseende Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, 
Bockaryd 1.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 232 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 
förutsättning att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) tillstyrker 
förslaget, avseende Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, 
Bockaryd 1.  

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund framförde 2017 behovet av att starta 
en förstudie för en ombyggnad av den administrativa byggnaden. 
Lokalförsörjningsförvaltningen öppnade ett förstudiekonto 2019-03-19. 

Projektet omfattar ombyggnad av omklädning och saneringsanläggning för att 
förbättra arbetsmiljön, tillskapa en större lektionssal, utökat kök/matsal samt 
fler kontorsplatser för instruktörer. Förstudien har studerat möjligheten av en 
om- och tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad för att ge utrymme åt 
lokalbehovet. Särskild vikt har lagts på att skapa utrymme för konceptet ”friska 
brandmän” som syftar till att skapa faciliteter för sanering av arbetskläder med 
dusch- och omklädningsrum i direkt anslutning. 

Projektet är kalkylerat till 18 900 000 kronor. Projektet finns med i Borås stads 
investeringsbudget för 2020 med 5 000 000 kronor. Enligt Lokalförsörjnings-
förvaltningen baserades denna budget på en enkel bedömning med enklare 
anpassningar utifrån SÄRF:s skrivelse och någon förstudie hade vid det läget 
inte utförts. Efter genomarbetad förstudie, som gjorts i tät dialog med 
representanter från SÄRF, konstateras att en ny budget för projektet krävs för 
att matcha den ambition av Guttasjön som modern övningsanläggning och för 
att inrymma de funktioner som efterfrågas. Förstudien visar exempelvis på en 
utökad byggnadsarea på ca 150 kvm och att ställda funktionskrav delvis kräver 
en helt ny planlösning i byggnaden.  
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Om- och tillbyggnaden av Guttsjön kommer att finanserias av ökade 
hyresintäkter från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Investeringen 
kommer därför inte att innebära några ökade kostnader för Borås Stad. Hyran 
beräknas öka från 285 till 1 276 tkr per år för, vilket innebär en ökning med 991 
tkr per år.  

SÄRFs ökade hyreskostnader skulle dock kunna medföra indirekt ökade 
kostnader för Borås stad om medlemsavgiften till förbundet höjs med 
anledning av detta. Därför har uppgifter begärts från SÄRF hur de planerar att 
finansiera den beräknade kostnadsökningen. Enligt bifogad skrivelse 
framkommer det att hyresökningen ska finansieras genom utökad verksamhet 
som leder till ökade intäkter, men det framkommer även att det är svårt att 
prognostisera en realistisk ekonomisk plan och att en konsekvensanalys 
kommer att arbetas fram under året.  

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad från 
Lokalförsörjningsnämnden 

2. Skrivelse om ekonomiska konsekvenser av ombyggnation av Guttasjön från 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
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§ 91 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Fortsatt stöd till Borås näringsliv  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 62, sid B 850) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta betala nyinkomna fakturor på femton 
dagar förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter 
samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder fram till 2020-08-
31.                                    

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 260 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fortsätta betala 
nyinkomna fakturor på femton dagar förutsatt att de är godkända/attesterade 
och inte föremål för oklarheter samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till 
företagskunder fram till 2020-08-31.                  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads näringsliv är hårt drabbat av effekterna av Corona pandemin. Borås 
Stad har under våren fått många samtal från företag som upplever stora 
problem.  

Kommuner runtom i landet behöver fortsätta agera för att näringslivet ska 
kunna klara den kris Sverige nu går igenom, därför föreslås det besluta om att 
fortsätta med följande åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet att undvika 
konkurs och uppsägningar. 

- Borås Stad kommer fortsätta betala nyinkomna fakturor på femton dagar till 
och med 2020-08-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte 
föremål för oklarheter. 

- Borås Stad kommer till och med 2020-08-31 fortsatt tillämpa 
betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder. 

- Åtgärden upphör med automatik 2020-08-31 om inte annat beslutas. 
Betalningsvillkoren återgår då i normalfallet till 30 dagar i båda fallet om inte 
annat är uppgjort i avtal med kunden/leverantören           

      

 

 



Motion Kommunfullmäktige 
2020-06-17 

Motion: Genomför trygghetsmätningar riktade mot företagen 

Borås företagare vill att kommunen i sitt näringslivsarbete prioriterar tryggheten. Nu är det 

hög tid att lyssna till deras önskan.  

Att förbättra näringslivets förutsättningar är ett av kommunens viktigaste medel för att göra 

Borås till en attraktiv stad. Svenskt Näringslivs årliga enkät över företagsklimatet i svenska 

kommuner ger den tydligaste fingervisningen över hur företagen uppfattar kommunens 

näringslivsarbete och företagsklimatet i stort.  

Resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning 2020 visar att det sammanfattande 

omdömet av Borås företagsklimat förblir ungefär detsamma som föregående år (en ökning 

från 3,46 till 3,53). Detta är otillräckligt.  

För att nå målet om ett företagsklimat som uppfattas som bra (enkätresultat = 4), finns det 

en fråga där företagarna sänder en stark signal om att Borås måste bli bättre. Det handlar 

om företagarnas upplevda trygghet, där Borås i förhållande till riket sticker ut i negativ 

riktning. 60 procent av Borås företagare uppfattar att kommunen behöver prioritera 

trygghetsskapande åtgärder i sitt näringslivsarbete medan motsvarande siffra för riket är 40 

procent. Vidare anser 35 procent av tillfrågade företag att brottslighet utgör ett mycket eller 

ganska stort problem för deras verksamhet - att jämföra med 26 procent i riket i stort. Det 

är värt att ta på stort allvar.  

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att regelbundna trygghetsmätningar för 

näringslivet ska genomföras med tillhörande analys. Vår förhoppning är att mätningen ska 

ge viktig kunskap för det fortsatt arbetet mot näringslivets otrygghet. Borås ska vara en 

trygg stad att driva företag i.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Trygghetsmätning riktad mot företag ska göras regelbundet. Resultaten ska redovisas till 

Kommunstyrelsen med tillhörande analys. 

Annette Carlson (M) 

Martin Nilsson (M) 

Lars-Gunnar Comén (M) 

Bilaga till § 76 Anmälningsärenden



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2020-06-15 
Motion 

Utveckla stödet till barn med autism 

Goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd (AST), och om den enskilda eleven behov, är 
avgörande faktorer för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs 
inför i skolan. Det är vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att 
eleven kan vara förvånansvärt stark i vissa ämnen samtidigt som han/hon har stora 
svårigheter i andra. Detta kan vara svårt att hantera pedagogiskt. Elever med AST har 
vanligen en betydligt senare social och känslomässig mognad än klasskamraterna. Det gör 
att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen och eleven med AST kan riskera 
att hamna i en utsatt situation. 

Forskningen visar att under mellan- och högstadieåren får många med AST en ökad 
medvetenhet om sin funktionsnedsättning. Dålig självkänsla och tonårsdepressioner är inte 
ovanliga inom detta åldersspann, med ett ökat hemmasittande som ett resultat. Vi ser även 
en trend att ”hemmasittandet” nu börjar gå ned i åldrarna. 

Med riktade utbildningsinsatser för pedagoger och genomtänkta anpassningar i lärmiljön har 
många elever med AST fått bättre förutsättningar att klara en skolgång i det ordinarie 
klassrummet på våra skolor i kommunen. På detta område har Borås stad haft ett flerårigt 
arbete med vissa framgångar. 

För elever med extraordinära behov inom autismspektrumtillstånd erbjuder Borås Stad idag 
särskild undervisningsgrupp, så kallad A-resurs, för årskurs 4-6 samt 7-9, förlagd  på 
Dalsjöskolan respektive Bodaskolan. Dock har det kommit signaler från verksamheten att det 
finns önskemål om liknade resursgrupp för de lägre årskurserna. 

Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

att: uppdra Grundskoleförvaltningen utreda förutsättningarna och behovet av 
resursgrupp, så kallad A-resurs, i årskurs F-3 för elever med 
autismspektrumtillstånd.  

Anders Alftberg(SD) Martin Sörbom(SD) 

Ledamot Ersättare 

Bilaga till § 76 Anmälningsärenden



Borås Stad står inför omfattande investeringsbehov de kommande tio åren. Nya skolor 
och äldreboenden är bara två av de välfärdsområden som kommer kräva stora 
investeringar. För att klara av det ökande välfärdsbehovet, behöver kommunen tydligt 
prioritera sitt välfärdsuppdrag. 

Kommunen har ett rejält skogsinnehav och äger nästan 10 000 hektar skog. 
Omfattningen på kommunens innehav av skogsmark, kan naturligtvis diskuteras. Mer 
självklart borde det vara att det inte faller inom ramen för kommunens kärnuppdrag att 
äga produktiv skogsmark utanför kommunens gränser.  

Trots det har kommunen drygt 635 hektar produktiv skogsmark i Tranemo, Svenljunga 
och Marks kommuner. En uppskattning av värdet på Borås Stads skogsmark i andra 
kommuner, baserat på LRF:s prisstatistik över skogsmarkspriser, gör gällande att 
kommunens skogsmark i andra kommuner värderas till drygt 85 miljoner kronor. 

Den produktiva skogsmarken innebär förvisso en intäkt för kommunen. Men det 
rättfärdigar inte att Borås Stads äger produktionsskog i andra kommuner. Ett skarpare 
politiskt mål om att öka virkesproduktionen på övrig produktionsskog skulle kunna 
kompensera delar av intäktsbortfallet vid en försäljning. 

För oss Kristdemokrater är det självklart att kommunen ska prioritera sitt kärnuppdrag 
– välfärden. Borås Stad ska inte äga produktionsskog i andra kommuner. De medel
som frigörs vid en försäljning kan göra skillnad på riktigt i vår kommun. Miljoner som
kan användas för investeringar i skolor och äldreboenden.

Kristdemokraterna vill hellre att Borås Stad äger äldreboenden och skolor i Borås, än 
produktionsskog i Tranemo och Svenljunga. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar 
att:     

- I enlighet med motionens intentioner, uppdras tekniska nämnden återkomma
till Kommunfullmäktige med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar
av kommunens innehav av produktiv skogsmark i andra kommuner.

Bilaga till § 76  Anmälningsärenden

Motion 
Kristdemokraterna 
2020-06-16 



Kommunfullmäktige 
2020-06-17 

Motion 

Borås beredskap 

En kris blottlägger brister. Vad vi gör med kunskapen om bristerna definierar oss. 

Under 2008 avvecklades Borås Stads kommunala beredskapslager. Till följd av detta beslut saknade 

Borås Stad det grundläggande material som efterfrågades i samband med rådande pandemi – vilket 

orsakar oro, fördyrningar och en stor osäkerhet kring leveranser av säkerhetsutrustning vid utbredda 

kriser. 

I vår globala värld sker produktionen av många basala varor utanför landet Sverige. Detta försätter 

kommunerna, regionerna och landet i en svår situation vid utbredda globala kriser – där andra länder 

med inhemsk produktion prioriterar sin befolkning före export till Sverige.  

Inför sommaren 2018 skickades 4,8 miljoner exemplar ut av publikationen ’Om krisen eller kriget 

kommer’ från MSB. I denna publikation uppmanades samtliga att ha en beredskap i form av 

livsmedel, dricksvatten, mediciner etc. till följd av eventuella samhällsstörningar eller kriser. Av 

samma skäl föreligger det ett behov av en beredskap på kommunal nivå. 

Det är av särskild vikt att den kommunala beredskapen inte får bli en fråga som endast aktualiseras i 

samband med kriser, utan hålls levande och aktualiserad över tid. Stadsrevisionen har tidigare 

kritiserat hanteringen av Borås Stads övergripande krisberedskap. Låt oss dra lärdom av misstagen 

och stå bättre rustade inför framtiden. 

Frågan är komplex och kräver en god genomsyn av sakkunniga, för att kunna identifiera 

omfattningen av ett beredskapslager, under hur lång period ett beredskapslager bör räcka till, samt 

vilka varor och produkter som är aktuella. Förslagsvis är detta en fråga för Centrum för Kunskap och 

Säkerhet att utreda inför ett införande av ett kommunalt beredskapslager. 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Att Uppdra Kommunstyrelsen att införa ett kommunalt beredskapslager i Borås. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

Bilaga till § 76 Anmälningsärenden



INTERPELLATION Kristdemokraterna 
2020-06-16 Kommunfullmäktige 

-

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-17: 

Fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L) 

I Borås Tidning den 15 juni riktar företrädare för lärarnas två fackförbund skarp kritik mot det 
obligatoriska skolvalet. Kritiken består bland annat i att skolvalet försvårar planeringen ute på 
skolorna, gör överlämningen mellan förskolan och förskoleklass mer komplicerad och skapar 
oro hos elever som inte hamnar på den skola som man först har önskat. Allt detta är punkter 
som vi som var kritiska till införandet av obligatoriskt skolval lyfte fram redan då beslutet 
fattades. 

Att Vänsterpartiet och det mitt-socialdemokratiska styret har olika uppfattningar om skolvalet 
förvånar knappast någon. I Borås Tidning lyfter ansvarigt kommunalråd, Anna Svalander (L), 
ett par förslag som svar på kritiken. Ett av dem handlar om att bygga moduler på populära 
skolor för att därigenom kunna öka kapaciteten. Samma dag fattar kommunstyrelsen beslut 
om att samtliga nämnder, däribland Grundskolenämnden, ska återkomma med en analys av 
vad ett sparbeting på 1,5 procent får för verksamheten. 

Med anledning av detta vill jag fråga Anna Svalander om hon som ansvarigt kommunalråd för 
skolan tycker det är rimligt att prioritera ökade lokalkostnader för moduler framför resurser 
till undervisning i ett pressat ekonomiskt läge? 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga 
Kommunfullmäktige 2020-06-17 

Bilden av ett tryggt Borås? 

Den 10:e juni publicerade tidningen Fokus en ranking över kommuner i Sverige med fokus Bäst att 
bo . Denna lista har nu publicerats årligen i 15 år och jämför i år områden från utbildning och den 
kommunala ekonomin till trygghet. I denna lista återfinns Borås, i den samlade bedömningen, på 
plats 67, delat med kommunerna Falun, Krokom, Gällivare, Lekeberg, och Malung-Sälen. Till stor 
fröjd kan vi konstatera att Borås återfinns bland de 105 bästa kommunerna i majoriteten av 
delfrågorna. Dock finns ett tydligt undantag som sticker ut, trygghet. 

Genom att jämföra den statistiska förekomsten av brott rankas kommunerna i Sverige. Detta 
återspeglar dels kommuninvånarnas verklighet, dels påverkar detta stadens attraktionskraft för nya 
potentiella kommuninvånare. De brottskategorier som undersöks är Brott mot kvinnor, Våldsbrott, 
Skador orsakade av brott, Fordonstölder, Narkotikabrott samt Elsäkerhet. I denna ranking placerar 
Borås sig på plats 232. 

Rådande pandemi och ett förändrat konjunkturläge riskerar att spä på en social oro hos 
kommuninvånarna. Arbetslöshet i kombination med bristande samhälls- och föräldraansvar riskerar 
ge vatten på kvarnen för våldsbejakande element och sysslolösa ungdomar. Något som kunnat 
konstateras i Dalsjöfors nyligen. I en av våra grannstäder, Göteborg, inträffade allmän vandalisering 
och verbala samt fysiska påhopp på civila och Polisen i samband med en demonstration. 
Sverigedemokraterna efterlyser kompletterande åtgärder för att stärka samhället. 

Till följd av ovanstående information och den bild som sätts av Borås, baserat på en statistisk 
förekomst (BRÅ), ställer undertecknad följande frågor till Ulf Olsson (S); 

1, Är du nöjd med Borås ranking inom delfrågan Trygghet? 

2, Avser du vidta kompletterande åtgärder för att göra Borås mer tryggt för kommuninvånare, samt 
förbättra utomståendes bild av Borås? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Angående skolvalet
Att vårdnadshavare ska få välja skola tillsammans med sina 
barn är ett politiskt beslut i Borås och det är bra. Det vi nu 
ser är att ett antal barn inte får plats på den skola de önskar 
och till exempel skiljs från sina klasskompisar. Det kan 
också vara två barn som faktiskt skulle kunna byta tilldelad 
skola för att få komma till den skola de önskar, men det 
verkar omöjligt även det. Resultatet blir oroliga och ledsna 
barn. 
Från 1 januari i år är barnkonventionen lag i Sverige och  
alla beslut som tas ska ” barnkonventionsäkras”. 

I Artikel 3 i barnkonventionen står det att:
”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa”
Därför är min fråga till ansvarigt kommunalråd Anna 
Svalander:
Hur kan ni förändra skolvalprocessen så att vi säkerställer 
att besluten om barnets skolplacering blir för barnets bästa?

Lisa Berglund (KD)

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kommunfullmäktige 
2020-06-17 

Enkel fråga till Ulf Olsson (S) – Hur många är en handfull? 

Sedan årsskiftet har regeringen gett kommuner möjlighet att undanta områden från lagen om 
eget boende (EBO). Många kommuner har valt att nyttja den möjligheten. Borås och ett fåtal 
andra kommuner väljer att låta bli.  

Lagen om eget boende ger asylsökande möjlighet att hitta ett eget boende i stället för att bo 
på statliga flyktingförläggningar, men lagen har kritiserats för att leda till segregation och 
trångboddhet. Regeringen och samarbetspartierna i C och L kom i januariavtalet överens om 
att lagen ska förändras genom en så kallad områdesbegränsning. 

Moderaterna föreslog tillsammans med Kristdemokraterna att Borås Stad skulle ange vilka 
områden som skulle undantas i syfte att förbättra integrationen och minska trångboddheten. 
Förslaget viftades bort av kommunstyrelsens ordförande som angav att det bara skulle 
beröra en handfull, ”4-5 personer” (Se bland annat BT 29/1 2020).  

Att Borås som en av få större kommuner fortfarande ger möjlighet till EBO i samtliga 
bostadsområden riskerar leda till att vår kommun får ta en allt större börda för svenskt 
flyktingmottagande, eftersom möjligheten att bosätta sig här utanför Migrationsverkets 
anläggningsboenden plötsligt blir betydligt mycket större än i andra kommuner.  

Varför det lokala Mitt-S-styret väljer att motverka januariavtalets försök att bryta 
boendesegregationen och trångboddheten, i Borås, är svårt att förstå. 

Därför ställer jag följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

 Hur många personer har hittills, i år, flyttat till Borås enligt lagen om eget boende?
 Instämmer du i Regeringens slutsats att Lagen om eget boende kan leda till

segregation och trångboddhet?
 Är du beredd att ompröva er hållning i linje med januariavtalets intentioner?

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga Kommunfullmäktige 
2020-06-17 

Fråga till Vård- och äldrenämndens ordförande, Johan Wikander (L) 

Alla boråsare har rätt att känna sig trygga på ålderns höst. I Borås Tidning kunde vi i förra veckan läsa 
om hur äldre i flera fall sökt hjälp, exempelvis i form av plats på äldreboende, utan att få något svar. 
Det är en totalt oacceptabel hantering av våra äldre.  

Ett särskilt ansvar för att förebygga och upptäcka risker i verksamheten har styrande partier i 
ansvarig nämnd, genom den risk- och konsekvensanalys som årligen tas fram.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Vård- och äldrenämndens ordförande, Johan Wikander 
(L):  

• Har en risk- och konsekvensanalys, som innefattar problematiken med att äldre inte får svar
på sina ansökningar, gjorts?

• Vilken risknivå bedömer ordförande det till att äldre inte får svar från kommunen?
• Vilken konsekvensnivå bedömer ordförande det till om äldre inte får svar?
• Kommer risken, att äldres ansökningar inte behandlas, framöver inkluderas i nämndens risk- 

och konsekvensanalys?

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

Corona och sedan … 
Ibland behöver en kommun eller annan organisation kraftsamla för ett gemensamt och överordnat mål, 
så är det med arbetet med att begränsa spridningen av Corona/Covid-19. Det är viktigt att kommunen är 
förmögen att snabbt, effektivt och med kort fördröjning kunna fatta och verkställa beslut, beslut som 
ofta kan vara relativt långtgående. För att uppnå detta är det ofta så att beslutsorgan får extra ordinära 
befogenheter, ibland formellt men oftast informellt (s.k. borgfred). 

Erfarenheter från situationer där man givit eller tagit sig extraordinära befogenheter visar att det är 
viktigt att dels tidigt besluta hur detta skall utvärderas dels införa ett system där befogenheterna 
utvärderas fortlöpande. 

I Borås har vi nu under snart tre månader haft en situation där vissa demokratiska kontroller åsidosatts 
och där vi inte vare sig har ett system för omprövning (kan bero på att det i grunden är frivilliga 
överenskommelser mellan partier) eller tagit ställning till hur utvärdering skall ske. 

Det främsta skälet till att tidigt besluta om utvärdering är att man därmed kan väga åtgärderna mot det 
man vet vid tillfället och inte mot vad man i framtiden vet. 

Mina frågor till Ulf Olsson (S) blir därför: 

1. Är Du beredd att tillsätta en utvärdering av Borås stads arbete med och under Corona/Covid-19
situationen?

2. Om så när är Du redo att ta beslut om en sådan utvärdering?

Ulrik Nilsson (M) 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Borås Stad 
2020-06-17 

Enkel fråga till Mats Tolfsson(S) ordförande för Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

I Junis kommunrapport framkommer det att 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000 barn, har 

påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med 

alkoholproblem. I Borås innebär det att cirka 3 600 barn lever i motsvarande situation och av dessa 

har 850 barn föräldrar som har haft sjukhusvård eller avlidit på grund av alkohol. 1% av barnen i 

Sverige får stöd och motsvarande siffra i Västra Götaland 0,8%. Barn som växer upp i missbruksmiljö 

har två till tre gånger större risk att gå ur skolan utan betyg. Denna grupp av barn riskerar med andra 

ord ett livslångt utanförskap och lidande. 

I nuläget finns inget bra stöd till dessa barn. Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars föräldrar ligger i 

skilsmässa, och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn kan eventuellt få 

biståndsbeslut på samtal (Enligt Junis kommunrapport har Borås Stad uppgivet att 2016 och 2017 fick 

inga barn samtal, under 2018 var motsvarande siffra 20 stycken barn och 2019 fick återigen inga barn 

samtal). Vad barnen i missbruksmiljö främst behöver är att få träffa andra barn i samma situation så 

att de inte tror sig vara ensamma i sin situation. Detta saknas i Borås. 

På 90-talet fanns en verksamhet i Borås som kallades Puppan och var på kvällstid. Den bestod av tre 

åldersgrupper missbruksbarn. Personalen bestod av två socialsekreterare och en från 

beroendeenheten på SÄS, verksamheten var mycket välfungerande och uppskattad -verksamheten 

lades tyvärr ned i början av 2000-talet. 

Till följd av ovan önskar vi svar från nämndordförande Mats Tolfson(S) på följande fråga, 

1. Är du beredd att återigen starta en liknande verksamhet då det finns ett stort behov?

För Sverigedemokraterna, 

Jan Nilsson(SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige 

Bilaga till § 78 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-11 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00207 3.2.1.0 

Kommunfullmäktige 

Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i 

Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Upphäva uppdraget för Borås kommuns Parkerings AB att införa fri parkering 

för miljöfordon. 

Ge Borås kommuns Parkerings AB i uppdrag att överväga andra metoder för 

att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn.  

Ärendet i sin helhet 

Borås kommuns Parkerings AB har inkommit med en framställan gällande 

nuvarande miljöbilstillstånd. Bolaget fick den 17 september 2015 i uppdrag att 

införa fri parkering för miljöfordon samt utökade möjligheter till laddning i 

stadskärnan. Tillstånd infördes för miljöbilar enligt den dåvarande nationella 

förordningen om klimatbonusbilar. Styrelsen beslutade att tillstånden skulle 

gälla i 24 månader, men längst till 2020-06-30. Bolaget har även utvecklat 

laddinfrastrukturen i staden de senaste åren.  

Bolaget anser nu att en fortsättning av fri parkering för någon slags miljöfordon 

inte främjar trafikflöden och trängsel i stadskärnan. Fasen för elbilar har nått 

etableringsfasen och då är kostnaden för en parkering ett sätt att styra 

tillgängligheten. Bolaget vill styra den genom att ta lika betalt för alla fordon 

som parkerar och tar en markyta i anspråk.  

Kommunstyrelsen anser det är rimligt att upphäva uppdraget om fri parkering 

för miljöfordon. Borås kommuns Parkerings AB bör överväga andra metoder 

för att påskynda omställningen till fossilfrihet i transportsektorn. Ett exempel 

skulle kunna vara tidsbegränsad fri parkering för laddning av elfordon. 

Bilaga till § 79 Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-04-14 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 

3. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad från Borås 

kommuns Parkerings AB   

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

 



KC6

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Projektet Sommarlovskort avbryts. under 2020 och återupptas till sommaren 
2021 enligt projektet intentioner.      

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 
Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 
kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring Sommarlovskort 
avbryts. pausas under 2020 och återupptas till sommaren 2021 enligt projektet 
intentioner.    

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-
19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 
tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 
annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från
Grundskolenämnden

2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Bilaga till § 83 Beslut gällande sommarlovsbusskorten



 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

3. Grundskolenämnden 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

 
 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00449 3.5.4.0 

Kommunfullmäktige 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Projektet Sommarlovskort avslutas. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisning 2018, 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 77, om att genomföra projekt 

Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år till en summa av 20 000 000 

kronor.   

Med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 föreslår 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att projektet kring sommarlovskort 

avslutas under 2020. 

Förslaget till beslutet baserar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

smittskyddsläkarens avrådan, för att förhindra spridning av smitta under Covid-

19 pandemin. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Grundskolenämnden har redan 

tagit ställning i frågan om Sommarlovskort och Kommunstyrelsen har ingen 

annan uppfattning och förslår därför Kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.         

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskorten från

Grundskolenämnden

2. Ordförandebeslut gällande sommarlovsbusskort från Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

3. Grundskolenämnden

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 83 Beslut gällande sommarlovsbusskorten



Bilaga till § 83 Beslut gällande sommarlovsbusskorten

Protokollsanteckning KC6, Kommunstyrelsen 2020-05-25 

Beslut gällande sommarlovsbusskorten 

Vänsterpartiet beklagar att Västtrafik inte har kunnat tillgodose Borås Stads önskemål om 
sommarlovsbusskort inom Borås Stad. Det hade varit en bra lösning, som både hade 
tillgodosett ungas behov av att resa inom kommunen samtidigt som det hade tagit hänsyn till 
den risk för smittspridning som resor i hela regionen kan innebära. Utifrån rådande 
förutsättning står Vänsterpartiet bakom Kommunstyrelsens beslut att göra ett års uppehåll i 
projektet med sommarlovsbusskort och ser fram emot att projektet återupptas nästa sommar. 
Vi förutsätter att sommarbusskort kommer delas ut till och med sommaren 2023, då 
Kommunfullmäktiges beslut i årsredovisningen 2018 var att sommarlovsbusskort skulle delas 
ut i fyra år.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg  



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00385 3.5.2.0 

Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 

med följande textändring: 

Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, stycke 4: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 

plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. 

Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.”     

Ändras till: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 

plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, 

om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.” 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 

yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  

Gällande ansökan och placering, anser Kommunstyrelsen givetvis att 
erbjudandet av plats skall ske skyndsamt, dock invänder vi mot formuleringen 
”omedelbart”. Detta sätter verksamheten under stor press och missgynnar en 
god introduktion för barnet i förskola och pedagogisk omsorg, samt en god 
förberedelse för mottagandet hos organisationen. 

Kommunstyrelsen har inget i övrigt att invända emot de ändringar som föreslås 
i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår 
därför att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 

Bilaga till § 85 Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 2020-04-24 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

    

 



Bilaga till § 85 Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Till Kommunstyrelsens möte 2020-05-25: 

Alternativt förslag: Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 

Vänsterpartiet anser inte att det är motiverat arbets- eller studieschema från föräldrar med 
barn i förskola, på fritidshem eller i pedagogisk omsorg. En sådan förändring skulle innebära 
en ökad administrativ börda både för verksamheterna och för de enskilda föräldrarna. Vi 
väljer istället att ha tillit till att de uppgifter om total arbets- eller studietid som föräldrarna 
lämnar överensstämmer med verkligheten. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att förslaget till regler och villkor för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg antas med 
ändringen att stycket under rubriken ”Uppgiftsskyldighet” på s. 5 ges följande lydelse: 

”Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 
inkomst, arbetstid, studietid och ledighet. Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån 
lämnade uppgifter, kontroller genomförs.” 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00400 3.3.2.0 

Kommunfullmäktige 

Prisjustering VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att VA-taxan höjs med 6 % från och med 1 januari 2021.     

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2021 föreslå en höjning av VA-

taxans förbrukningsavgifter med 7 %. Bolaget ansöker nu om 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

En förutsättning för att kunna hålla en god prisdialog med kunder är att 

prisjustering kan kommuniceras i god tid. Kunder önskar få information om 

prisnivå för nästkommande år senast sex månader före årsskiftet för att bland 

annat kunna göra budgetar och genomföra förhandlingar med hyresgäster 

under hösten. 

En VA-taxehöjningen behövs för att täcka det negativa resultat som 

verksamheten hade 2019 och som enligt självkostnadsprincipen ska balanseras 

över tre år. Det negativa resultatet förklaras av ökade kapitalkostnader och att 

det funnits ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att 

öka leveranssäkerhet och minska förluster på dricksvattennätet. Dessutom är 

det prisökningar på kemiska produkter som behövs för att rena avloppsvatten 

och producera dricksvatten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att höjningen av VA-taxan är högre än tidigare 

lämnade prognoser. Kommunstyrelsen föreslår en höjning av VA-taxan med 

6% och att bolaget måste arbeta med effektivisering för att möta upp resterande 

del. Det är av yttersta vikt att ett tvingande VA-kollektiv ständigt strävar efter 

att hålla en hög effektivitet och att höjning av taxan inte tas för lättsinnigt.     

Bilaga till § 88 Prisjustering VA-taxa 2021



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-05-25 

2. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-04-22 

4. VA-taxa 2019 

5. VA-taxa 2020   

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