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Underskrifter 
Paragrafer §§ 319-350  Sekreterare 
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 Ordförande 
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Borås.
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§ 319   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kerstin Hermansson (C) 
med Anna Svalander (L) som ersättare.  
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§ 320  

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:45-15:50, 16:53-17:00 samt 
17:29-18:00.    
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§ 321 Dnr KS 2020-00604 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Direktionsprotokoll från sammanträde den 12 juni 2020  för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Dnr 2020-00177 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

2. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 15 juni 2020 
Dnr 2020-00031 

3. Protokoll från extra styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 
29 juni 2020 
Dnr 2020-00031 

4. Rambudget samt investeringar 2021 från Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund 
Dnr 2020-00578 

5. Finansrapport Borås Stad 200731 
Dnr 2020-00022  
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§ 322 Dnr KS 2020-00612 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt 

basbelopp per gäldenär (ärende 07 2020) 
Dnr 2020-00012 

 

 

      
 
 
 

 

2. Delegationsbeslut: Föreläggande enligt 52 § lotterilagen (1994:1000) till 
Borås Hockey 
Dnr 2020-00003 

3. Yttrande rörande hemvärnsmän (ärende 2-4) 
Dnr 2020-00007               
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§ 323 Dnr KS 2020-00073 1.1.1.4 

Villkor för politiska sekreterare  

Kommunstyrelsens beslut 
Carl Morberg, enhetschef för sekretariatet, tilldelas samtliga arbetsmiljö-
uppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbets-
miljöarbete AFS:2001:1 § 6 för de politiska sekreterarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-15  § 437 Villkor för politiska sekreterare 
att inrätta åtta politiska sekreterare i Borås Stad samt anta villkor för politiska 
sekreterare 

Politiska sekreterare är en form av stöd till partierna och regleras i kommunal-
lagen kap 4 §§ 33-34.  Kommunstyrelsen vill inrätta åtta tjänster, vilket innebär 
att varje kommunalråd kommer att få en politisk sekreterare var.  

I riktlinjen för politiska sekreterare regleras anställningsvillkor, uppsägning och 
lön. Bland annat tillämpas inte lagen om anställningsskydd på politiska 
sekreterare, utan de får inte anställas längre tid än som motsvarar mandat-
perioden. 

Politisk sekreterare är anställd av Kommunstyrelsen.  Arbetsmiljöansvaret för 
politisk sekreterare åvilar Kommunstyrelsen men arbetsmiljöuppgifterna 
fördelas till enhetschefen för sekretariatet som ett komplement till respektive 
kommunalråds arbetsledaransvar. Allmänna bestämmelser ska gälla i tillämpliga 
delar med undantag av §§ 20-24 (övertid och särskilda ersättningar) och § 27 
avseende semester samt de §§ som ersätter eller reglerar Lagen om anställnings-
skydd. 

Det dagliga arbetet ska ledas av respektive kommunalråd, men ”effekter” i form 
av arbetsbelastning och andra arbetsmiljöfaktorer ska fångas upp av enhets-
chefen på samma sätt och med samma metoder som för övrigt anställda. 
Enhetschefen ska ansvara för att arbetsplatsträffar hålls i enlighet med 
samverkansavtalet och att arbetsmiljöronder genomförs. Enhetschefen ska vara 
arbetsgivarens part i den samverkan som arbetsmiljölagen föreskriver och vara 
mottagare av skyddsombuds krav på arbetsmiljöåtgärder. 

Denna kompletterande arbetsledning ska inte inskränka den politiska 
demokratin. Det innebär att enhetschefen ska ta upp frågor som rör 
sekreterarnas arbetsmiljö med respektive kommunalråd, men inte själv påverka 
arbetsinnehåll, mål, arbetsuppgifter, metoder, prioriteringar etc.  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(50) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

I beslutet som fattades är det formellt Kommunstyrelsen som har 
arbetsmiljöansvaret för de politiska sekreterarna.  

Kommunstyrelsen bör ha ett övergripande ansvar för den politiska 
organisationens arbetsmiljö utifrån arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och 
Stadsledningskansliet har motsvarande ansvar för arbetsmiljöarbetet för 
politiska sekreterare. 

Sådan fördelning/delegation sker i samband med detta beslut i Kommun-
styrelsen om förordna Stadsledningskansliet som arbetsmiljöansvarig för 
politiska sekreterare.            
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§ 324 Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 
för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.            

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i 
direktionen 2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom 
beslut i Kommunfullmäktige i alla medlemskommuner. Förbundsordningen 
gäller fr. o m 2020-01-01. 

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att 
komplettera befintlig förbundsordning med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet”. Utformningen av bilagan har godkänts av direktionen och 
medlemsrådet och har nu infogats i förbundsordningen. I samband med 
kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 
Förbundsordningen bifogas. Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i 
sak i detta beslut. 

Efter kompletteringen med en ny bilaga till förbundsordningen behöver 
fullmäktige i respektive medlemskommun godkänna förbundsordningen.     

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från direktionen i SÄRF 2020-06-12, §35 

2. Ny förbundsordning kompletterad med bilaga med reglemente för 
medlemsrådet  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(50) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 325 Dnr KS 2020-00552 1.1.2.0 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen sammanträden ska hållas följande dagar 2021: 

18 januari 

8 februari 

22 februari 

8 mars 

22 mars 

12 april (behandling av årsredovisning) 

26 april 

17 maj 

7 juni 

21 juni 

23 augusti 

6 september 

20 september 

11-12 oktober (gruppöverläggningar (budget)) 

25 oktober (beslut om budgeten) 

8 november 

22 november 

6 december               

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021   
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§ 326 Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.            

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021  
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§ 327 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Målbild för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 
barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Fastställa målbild för Socialt hållbart Borås.      
 

 

 

 

 

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. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
En av åtgärderna i den antagna handlingsplanen för Socialt hållbart Borås är att 
ta fram en gemensam målbild. Syftet är att uppnå bättre samordning och styr-
ning i frågor som rör social hållbarhet. Målbilden har formulerats utifrån det 
strategiska inriktningsbeslut som Kommunstyrelsen fastställde den 2 september 
2019: ”Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” som 
gäller 2019-2020.  

Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segre-
gation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. 
Det kan ta flera år innan vi ser resultat och arbetet kräver stor uthållighet. 
För att kunna arbeta mot mindre skillnader i livsvillkor behöver vi hantera de 
komplexa frågorna i stark samverkan mellan många verksamhetsområden och 
sektorer. Frågan är komplex och ryms inte inom en enskild verksamhet eller 
sektor. Endast genom tvärsektoriellt arbete kan Borås Stad kraftsamla och nå 
resultat.  

Det finns två syften med målbilden. Det första är att identifiera målområden 
och strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för 
att tillsammans bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och 
bättre hälsa. Det andra syftet är att skapa en gemensam riktning för framtida 
åtgärder. Målbilden skapar gemensamma ramar där invånarna står i fokus.  
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För att arbetet med målbilden ska bli framgångsrikt är implementeringen av 
målbilden i nämnder och verksamheter viktig. Att delaktiggöra verksamheter, 
professioner, civilsamhället och andra viktiga aktörer är en förutsättning för att 
skapa samverkan och nå en gemensam riktning. Målbilden har som främsta 
fokus målgruppen barn och unga. Detta är ett första steg inom Socialt hållbart 
Borås. I det kommande arbetet med strategier och åtgärder behöver flera 
utvecklingsområden involveras, till exempel demokrati, arbete, bostäder och 
sociala miljöer. 
 

 

 

 

 

 

 

Målbilden har tagits fram i bred dialog och samverkan vilket gör att det finns ett 
stöd och en stark samsyn gällande dess innehåll. Genom ett antal workshops 
har flera nyckelaktörer inkluderats och delaktiggjorts i arbetet.   
Utöver kunskapsinhämtningen från Borås Stads verksamheter och professioner 
grundar sig målbilden på forskningsbaserad kunskap. Utgångspunkterna för 
arbetet är slutbetänkandet av Kommissionen för jämlik hälsa samt slut-
rapporten av Marmotkommissionen som handlar om att utjämna skillnaderna i 
hälsa.          

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa målbild för Socialt hållbart Borås. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa målbild 1 för Socialt hållbart 
Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 
Uppdra åt Stadsledningskansliet att snarast återkomma med målbilder för 
resterande delar av Social hållbart Borås – exempelvis demokrati, jämställdhet, 
tillgänglighet, arbete, bostäder samt fysiska och sociala miljöer, se bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa den reviderade målbilden för Socialt 
hållbart Borås, se bilaga. 

Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) 
och Martin Nilssons (M) yrkande. 

 Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Ylva Lengbergs (S) förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengbergs (S) förslag, 
dels till Annette Carlson (M) och Martin Nilssons (M) yrkande och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 328 Dnr KS 2019-00230 1.1.1.1 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela 
lönen 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.            

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Sjödahl (KD) Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att Borås 
Stad inför en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till. Motionärerna vill också om det 
är möjligt även redovisa vilken summa de avtalsbaserade löneavgifterna uppgår 
till.       

Motionen har inte remitterats.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses som 
besvarad då ”Löneknappen”, där medarbetare och förtroendevalda kan se hela 
lönen nu finns på intranätet.            

Beslutsunderlag 
1. Motion- Redovisa hela lönen!  

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Motionen är besvarad. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalles. 
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Servicenämnden uppdras, att fram till dess att nytt system upphandlats, tillse att 
det på lönebeskedet ska finnas information om löneknappen på intranätet, se 
bilaga. 
 

 

 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 329 Dnr KS 2019-00530 1.1.1.1 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD): Familjecentral i service-
ort 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen avslås.            

 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristians Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 
verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås serviceorter    

Det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda och Norrby. En fjärde är på väg att 
etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i samverkan mellan öppen förskola 
och  socialtjänst i Borås Stad och regionens mödrahälsovård och barnhälsovård.   

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu 
är på väg att starta, behöver följas under en längre period.  Först därefter kan 
behovet av ytterligare familjecentraler bedömas. En eventuell utökning av 
antalet familjecentraler och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås 
Stad och regionen gör en likvärdig bedömning av behovet samt att det finns 
ekonomiska förutsättningar hos båda parter.       
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Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 
verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås serviceorter           

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen. Nämndernas 
yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Av nämndernas yttrande framgår det att det finns familjecentraler på Sjöbo, 
Boda och Norrby. En fjärde är på väg att etableras i centrum.  Verksamheten 
bedrivs i samverkan mellan öppen förskola och socialtjänst i Borås Stad och 
regionens mödrahälsovård och barnhälsovård.  Det innebär att Borås Stad 
ensamt, inte kan besluta om att förändra antalet familjecentraler.  

Familjecentralerna vänder sig till samtliga, bosatta i Borås kommun. Med 
hänsyn till att vårdnadshavare och barn ska ha tillgång till en familjecentral, har 
de etablerats där det finns en god tillgänglighet för den som vill göra ett besök. 
Det kan vara alltifrån att det är gångavstånd till att det är enkelt att ta sig dit 
med kollektivtrafiken eller med eget transportmedel.  

Kommunstyrelsen är medveten om att det finns behov av tidiga och före-
byggande insatser även i de mindre orterna i Borås kommun. Vid behov av stöd 
till barn och familjer, genomförs insatser både inom förskola, fritidshem, 
grundskola och individ-  och familjeomsorgen.  

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu 
är på väg att starta, behöver följas under en längre period.  Först därefter kan 
behovet av ytterligare familjecentraler bedömas. En eventuell utökning av 
antalet familjecentraler och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås 
Stad och regionen gör en likvärdig bedömning av behovet samt att det finns 
ekonomiska förutsättningar hos båda parter.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Familjecentral i serviceort 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Förskolenämndens yttrande 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden, handling nr 4  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(50) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles. 
Förskolenämnden uppdras att, i samverkan med berörda förvaltningar inom 
Borås Stad, initiera kontakt och planering med Västra Götalandsregionen för en 
etablering av Familjecentral i serviceort, se bilaga. 

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Anna Svalanders (L) förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till  Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 330 Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.            
 

 

 

 

 

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 
lämnat in förslaget att  
Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets 
ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i 
förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en 
kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än 
Skollagen föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns 
pedagogiska skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 
timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser 
konsekvenser av utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, 
bedömer Kommunstyrelsen att förslaget i motionen är genomfört.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(50) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 

2. Fullmäktigeskrivelse  

3. Grundskolenämndens remissyttrande  

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att tillstyrka 
motionen. 

Kommunstyrelsen noterar att den utredning som Grundskoleförvaltningen 
gjort saknar en nödvändig omvärldsanalys. Då en rad kommuner genomfört en 
ökning av antalet timmar i förskoleklass, så är det rimligt att Grundskole-
nämnden utreder vilka effekter denna åtgärd fått, pedagogiskt och ekonomiskt, 
hos övriga kommuner, se bilaga. 

Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås, se bilaga. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till Anna Svalanders (L) 
förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag, 
dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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§ 331 Dnr KS 2019-00841 1.1.1.1 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen avslås avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- 
och vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, 
däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket 
finska.         
 

 

 

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. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 
lämnat in förslaget att 

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

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

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i 
enlighet med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt, inte är rimligt att öka 
ambitionsnivån till att omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen 
anger. Dels med hänsyn till rådande budgetförutsättningar, dels utifrån 
nämndernas beskrivning av tillgången till personal med adekvat kompetens.   

Beslutsunderlag 
1. Motionen 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(50) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-07 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Nämndernas remissvar 

4. Remissvar från den finska minoriteten i Borås  

 

 

 

 

 

 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige beslutar: Motionen avslås avseende första att- 
satsen; erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska. 
Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, 
däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket 
finska. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen tillstyrkes 
avseende första att- satsen; erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning 
på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, 
däribland omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket 
finska, se bilaga. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 
Grundskolenämnden uppdras tillhandahålla undervisning på finska enligt 
tidigare fattat beslut samt ta fram en plan för att säkra tillgången på lärare med 
rätt kompetens för ändamålet. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att elever ska kunna välja finska inom ramen för ämnet Moderna 
språk, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till  Anna Svalanders (L) förslag, 
dels till, Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till   
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 332 Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

Revidering Visionen Borås 2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med 
revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan 
och projektorganisation.  

Sammanfattning av ärendet 
Dagens vision gäller till och med 2020. Visionens utgångspunkt är fortfarande 
hållbarhet och en vision i form av en berättelse kompletterad med strategiska 
målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, lever, umgås och 
möts i Borås. 

Den nuvarande visionens strategiska målområden har inte fått den genomslags-
kraft som förväntades. Revideringsarbetet fokuserar därför på att stärka 
visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga styrdokument samt att nå 
ut med visionen till boråsarna- för underlätta att visionen om ett hållbart Borås 
kan nås och blir verklig för fler. Synpunkter som kan komma fram i arbetet 
med revideringen kan exempelvis beröra målområdena, strategierna samt 
tidshorisonten. 

Intressenter i arbetet med revideringen är; förtroendevalda, boråsare, närings-
livet, föreningslivet och akademin. Intressenterna kommer att vara delaktiga i 
arbetet med revideringen genom att bjudas in till olika dialogforum och möten 
under hösten som fokuserar på hur vi vill se framtidens Borås.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Revidering Visionen Borås 2025 
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§ 333 Dnr KS 2020-00678 3.4.4.0 

Initiativärende: Rätt förutsättningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet avslås.     
 

 

 

 

 

 
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD),  Kristian Silbvers (SD), 
Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har lämnat ett initiativärende till 
dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Rätt förutsättningar    

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Hemställa om ett yttrande hos länsstyrelsen att 
undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, 
EBO.  
Översända yttrandet tillsammans med kommunstyrelsens beslut till Migrations-
verket, se bilaga. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar bifall till initiativärendet. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet avslås. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget avslagsyrkande och 
dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) förslag och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 334 Dnr KS 2019-00719 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter 
Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vid Knalle-
land 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Fullmäktige avslår motionen.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindeborg (V) och Peter Wiberg (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-08-19 lämnat in förslaget att: 

Ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan 
Norrmalm och Knalleland, inrättas för stadsodling. 

Det föreslagna kommunala markområdet är detaljplanerat som allmän 
platsmark har under många år olovligt nyttjats för privat bruk i form av odling. 
Under sommaren 2019 inkom uppgifter om att även en bosättning hade bildats 
på platsen vilket även förde med sig nedskräpning. Detta ledde till att Tekniska 
förvaltningen i samarbete med Mark och exploatering, Stadsledningskansliet 
beslutade att städa av området och avveckla allt olovligt nyttjande.  
 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att för att en långsiktig och hållbar stadsodling i 
Borås Stad krävs det att lokalisering av dessa områden sker under ordnade 
former. Det kan bland annat göras genom att behov av yta för stadsodling lyfts 
i nya detaljplaner. Det är även viktigt att avtal gällande markupplåtelse tecknas, 
något som inte kan göras på allmän platsmark. Markupplåtelseavtalet, som 
endast tecknas med odlarföreningar, har bland annat som syfte att reglera 
upplåten area, byggnader, hantering av kompost och avfall samt drift och 
skötsel. I dagsläget finns inga detaljplanerade områden för stadsodling på 
Norrmalm.  

Beslutsunderlag 
1. Motion ”Inrätta område för stadsodling vid Knalleland” 2019-08-19 
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2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Kommunstyrelsens beslut   
 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Fullmäktige avslår motionen. 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen bifalles, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Ida Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 335 Dnr KS 2020-00679 3.1.2.0 

Initiativärende: Gässlösa  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet skickas på beredning till Stadsledningskansliet.      

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har lämnat ett initiativärende 
till dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Gässlösa      

 

 

 

 
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen ges en redovisning vilka 
åtgärder som vidtagits och vilka behov som finns för varje företag inom 
Gässlösaområdet i samband med att de tvingas flytta från området samt var 
mark kan erbjudas, se bilaga. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet 
remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget yrkande och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) förslag och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad 
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§ 336 Dnr KS 2018-00623 1.2.4.0 

Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Vad innebär "familjeveckan" för 
Borås Stad? 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet är besvarat.        

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (c) och 
Falco Güldenpfennig (KD har på KS sammanträde 2018-09-03 lagt fram ett 
initiativärende Vad innebär ”familjeveckan” för Borås Stad? Vad får detta för 
konsekvenser för Borås Stads verksamheter? Hur många berörs? Vilka 
ekonomiska konsekvenser blir det för Borås Stad?  

Socialdemokraterna presenterade under hösten 2018 ett förslag om införandet 
av en ”familjevecka” - vilket innebär att föräldrar med barn mellan 4- 16 år ska 
ha möjlighet till en extra veckas ledighet. Reformen motiveras med att många 
föräldrar har svårt att få tiden att räcka till. En extra veckas ledighet skulle 
innebära att fler kan kombinera arbete med familjeliv.  

Förslaget om en familjevecka har efter regeringens uppgörelse med Liberalerna 
och Centerpartiet kommit att ingå i det s.k. 73-punktsprogrammet med följande 
lydelse; Införandet av en familjevecka påbörjas. Föräldrar till barn mellan 4 och 
16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var 
som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, 
planeringsdagar och liknande. (Fullt utbyggd kommer reformen omfatta fem 
dagar). Den som är ensam vårdnadshavare får 6 dagar. 

Kommunstyrelsen noterar och konstaterar att reformen kan få viss effekt på 
rikets totala skatteintäkter och därmed även Borås. Hur stor denna effekt kan 
bli är svårt att beräkna och kan betraktas som en av flera variabler som påverkar 
de totala skatteintäkterna. För våra verksamheter bedöms reformen få marginell 
påverkan.  
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Beslutsunderlag 
1. KS skrivelse 

2. Initiativärendet   
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§ 337 Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patrik 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 
Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.            

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med webbsänd-
ningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till 
teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att motionens 
första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- satts 
avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra 
sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Beslutsunderlag 
1.  Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 

(SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade.   

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionens första att-
sats bifalles. Motionens andra att-sats anses besvarad, se bilaga. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad 
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§ 338 Dnr KS 2020-00284 2.4.2.0 

Förvaltning av stiftelsekapital 2019 samt översyn av 
regler 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019 läggs med godkännande till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donations-
stiftelserna. Det gångna årets förvaltningsresultat uppgick till +2,1 miljoner 
kronor vilket motsvarar en avkastning med 2,8 % på det bokförda värdet. 
Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2020. Under 2019 
har sammanlagt 1,3 miljoner kronor delats ut till olika ändamål.  

Under året har det tillkommit en stiftelse i form av en gåva genom testamente, 
Stiftelsen Gösta och Eva Ågren med tillgångar motsvarande 2,3 miljoner 
kronor. 

Översyn av Kommunfullmäktiges regler för stiftelseförvaltningen sker under 
hösten.              

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-09-07 

2. Bilaga – Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2019, 2020-07-01  
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§ 339 Dnr KS 2020-00582 1.2.3.3 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 med 
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 
Blinda i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 
Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019. Stiftelsen redovisar ett resultat om -182 tkr och 
det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 984 tkr. Kommunstyrelsen ska 
enligt stadgarna bevilja ansvarsfrihet.  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat 
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-09-07 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 från Stiftelsen Bostäder 
för Blinda i Borås, 2020-07-06   
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§ 340 Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
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 Kom-
munfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 %. 
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. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 
om taxor, 2020-07-02  
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§ 341 Dnr KS 2020-00623 2.4.2.4 

Framställan om tidsbegränsad borgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bevilja kommunal borgen om 1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i 
ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till 
och med 2023-09-30. För borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen 
på 0,30%.            

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen avseende en 
samverkan med Högskolan i Borås i ett ESF-projekt. Framställan avser ett 
borgensåtagande om 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker 
sig till och med 2022-09-30 med möjlighet till 12 månaders förlängning.  

Stiftelsen Proteko deltar i en upphandling enligt LOU som syftar till ett 
ramavtal rörande ett EU-projekt, ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion. 
Upphandlingen avser utbildningssamordnare som ska tillhandahålla utbild-
nings-, validerings- och informationstjänster. Projektmedlen kommer från 
Europeiska socialfonden och förmedlas av Svenska europeiska social-
försäkringsrådet. Projektet syftar till omställning för såväl individer verksamma 
inom textil- och modebranschen som omställning för branschen. Prioriterad 
målgrupp för den aktuella upphandlingen och ESF-projektet är bred och 
omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare. En 
vunnen upphandling skulle stärka stiftelsens framtida förmåga ytterligare och 
främja det fortsatta samarbetet med Högskolan i Borås/Science Park Borås. 

För att stiftelsen ska kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på ekonomisk 
stabilitet. Det innebär att anbudsgivarens rating hos CreditSafe vid anbudets 
lämnande ska vara lägst 40 (kreditvärdighet), eller motsvarande rating hos annat 
kreditinstitut. Stiftelsen Proteko saknar rating hos CreditSafe på grund av att det 
är en stiftelse. Med anledning av detta har stiftelsen sökt om bankgaranti hos 
sin bank, men banken har gett besked att de inte lämnar krediter eller bank-
garantier till stiftelser. Med anledning av detta behöver stiftelsen söka mot-
svarande garanti i form av borgen hos sina huvudmän enligt följande: 

Borås Stad: 1 000 000 kronor 

TEKO Bransch: 500 000 kronor 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 
externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. Kommunstyrelsens ser positivt på 
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stiftelsens verksamhet och projektets möjlighet till förbättrade förutsättningar 
till samverkan och bedömer det rimligt till en borgensförbindelse med maximalt 
1 miljon kronor under perioden till och med 2023-09-30.  

Borgensavgift?  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Framställan Proteko, 2020-08-20  
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§ 342 Dnr KS 2020-00658 3.4.4.0 

Initiativärende: Integrera ännu mera! 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen. 

Initiativärendet avslås. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).     

Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har lämnat ett 
initiativärende till dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Integrera ännu mera!    

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har föreslagit 
att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen besvarar Länsstyrelsen och 
lämnar önskemål att om att revidera sina anvisningsandelar i enlighet med 
skrivelsens intention, samt 

att Kommunstyrelsen lämnar svar om att Borås Stad saknar förutsättningarna 
att ta emot fler nyanlända till följd av bostadsbrist och utbredd segregation, se 
bilaga. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att initiativärendet avslås. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att initiativärendet skickas på 
beredning till Stadsledningskansliet. 
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Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget avslagsyrkande, dels 
till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) förslag och dels till Annette 
Carlsons (M) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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§ 343 Dnr KS 2019-01038 1.1.1.1 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra 
Torget förtjänar mer än bara bussar! 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen avslås.            

 

 

 

 

 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges möte 2013-12-19 
lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget 
samt göra om torget till mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till 
torget. 

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafik-
säkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61).        

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen besvaras, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 344 Dnr KS 2018-00570 1.1.1.1 

Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C): Samlat resecentrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C) har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2011-03-23 lämnat in ett förslag om att Borås Stad 
ska utreda möjligheten till ett samlat resecentrum genom att utreda möjligheten 
att ta bort Krokshallsberget, alternativt använda befintliga ytor i berget. 

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafik-
säkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61).        
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§ 345 Dnr KS 2019-00718 1.1.1.1 

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy 
Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 
kollektivtrafiken i stadskärnan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Andreasson (V) m fl har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
08-22 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning 
om att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan, samt att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig för alla. Utredningen ska ledas av 
en politisk styrgrupp. 
 

 

 

      
 
 
 
 

I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 

Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska 
genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.  

Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas under september 
2020.   
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§ 346 Dnr KS 2017-00318 532 

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.           

Sammanfattning av ärendet 
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 december 2009 inlämnat rubricerad motion. I motionen 
föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för en 
tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik i Borås Stad.           

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2011-01-10, § 19  

Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet 
Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 24 

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37:  

Motionen återemitteras till Kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna 
för framtidens kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens bedömning 

I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 

 

Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppens första möte kommer att hållas i september 2020. 

Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad.       
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§ 347 Dnr KS 2015-00194 537 

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 
torget (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Budgetuppdraget avslutas.            
 

 

  

 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stads budget 2015 ges Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå flyttning 
av busstrafiken från Södra torget i syfte att frigöra torget. 

Kommunfullmäktige har senare (Borås Stads budget 2019 och 2020) fattat nytt 
beslut om Södra Torget enligt följande: 

”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.”      

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Budgetuppdraget avslutas. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Budgetuppdraget kvarstår och 
omhändertas i de kommande tvärpolitiska samtalen om kollektivtrafikens 
dragning i centrala Borås, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 348 Dnr KS 2018-00572 3.3.4.0 

BRT (Bus Rapid Transit) i Borås  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Utredning av BRT i Borås, som ett separat ärende, avslutas.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
2013-12-16 beslutade Kommunstyrelsen att ge Stadskansliet i uppdrag att 
utreda konsekvenserna av införandet av BRT i Borås för det övriga trafiknätet 
och att närmare studera de problempunkter som identifierats.  

Detta har genomförts i nära samarbete med Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik. 

 

 

 

 

 

Slutsatsen är att renodlad Bus Rapid Transit i egna körfält inte är genomförbart 
i Borås.  

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om en politiskt ledd utredning av 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar. Den kunskap som utredande av 
BRT har genererat kan utgöra en del av underlaget i det fortsatta arbetet, 
däremot finns inget skäl att låta Kommunstyrelsens uppdrag att utreda BRT 
kvarstå som ett separat ärende. Ärendet avslutas därför.     

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Utredning av BRT i Borås, som ett separat ärende, avslutas. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Utredning av BRT i Borås, som ett 
separat ärende, avslutas med tillägget: ”vid planering”, se bilaga. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och 
dels till Annette Carlson (M) och  Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 349 Dnr KS 2016-00817 620 

Svar på motion från Anna Svalander (L) och Anne-
Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.             

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 21 december 
2016 lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i 
skolorna i Borås. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 att motionen 
besvarats. 
 

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017 beslutades efter 
votering att återremittera motionen gällande kartläggning av det hedersrelaterat 
våld och förtryck i Borås skolor med beaktande av; 
• Borås Stad ansöker om att få vara en del i den nationella kartläggningen 

• Vid framtagandet av välfärdsbokslutet tas en punkt med som handlar om hur 
unga får umgås 

• En snabbutbildning kring hedersvåld och förtryck görs av skol- och 
socialtjänstpersonal och annan personal som kan komma i kontakt med unga 
som är utsatta för hedersproblematik 

• Det tidigare framtagna materialet om hot, våld och förtryck i hederns namn 
från 2008 uppdateras. 

• En telefonlinje inrättas av Borås Stad dit unga drabbade av hedersförtryck och 
våld kan vända sig. 
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Borås Stad har i mail till Socialstyrelsen den 23 april 2017 undersökt 
möjligheten att få vara en del av den nationella kartläggningen men fått till svar 
av Socialstyrelsen den 26 april 2017 att det inte var möjligt för enskilda städer 
att få bli en del av kartläggningen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg  

2. Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås 
200817 

3. Publikationer om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 

4. Sammanställning av kartläggningar hedersrelaterat våld och förtryck rev 
20200817   
 

 

 

 

 

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.  
Regelbundet genomföra enkätundersökningar bland skolelever om deras 
upplevda utsatthet för hederskultur år 2020 inom ramen för LUPP och därefter 
inom ramen för välfärdsbokslutet och andra lämpliga gällande enkäter som går 
ut från Borås Stad för att kunna följa effekterna av arbetet med densamma, se 
bilaga.   

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och yrkar bifall till Annette Carlson (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Anna Svalanders (L) förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 350 Dnr KS 2019-00433 1.1.1.1 

Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade 
förtrycket 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad.             
 

 

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 
lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. 
Motionärerna anser att det finns starka skäl för Borås Stad att genomföra en 
kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket efter att 
Socialstyrelsens nationella kartläggning misslyckats. 

Borås Stad har i mail till Socialstyrelsen den 23 april 2017 undersökt 
möjligheten att få vara en del av den nationella kartläggningen men fått till svar 
av Socialstyrelsen den 26 april 2017 att det inte var möjligt för enskilda städer 
att få bli en del av kartläggningen.   

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Kartlägg det 
hedersrelaterade förtrycket. 

2. Svar på motion från Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 
Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket 

3. Publikationer om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 

4. Sammanställning av kartläggningar hedersrelaterat våld och förtryck rev 
20200819 bilaga   
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Förslag och  yrkanden 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad.  
Regelbundet genomföra enkätundersökningar bland skolelever om deras upp-
levda utsatthet för hederskultur år 2020 inom ramen för LUPP och därefter 
inom ramen för välfärdsbokslutet och andra lämpliga gällande enkäter som går 
ut från Borås Stad för att kunna följa effekterna av arbetet med densamma, se 
bilaga. 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och yrkar bifall till Annette Carlson (M) 
och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Ylva Lengberg (S) förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ylva Lengberg (S) förslag och 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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