
25 november 2020 
Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, onsdagen den 25 november 2020 

 09:01 -17:58   

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L) och Yvonne Persson (S). 

Beslutande ledamöter via Teams 

Per Carlsson (S), Sara Andersson (S), Micael Svensson (S), Liridona Rexhepi (S), Sead Omerovic (S), Marie 
Samuelsson (S), Anders Jonsson (S), Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S),  Bengt-Arne Bohlin (S), Robert 
Sandberg (S), Therése Björklund (S), Mohammed Kossir (S), Abdullahi Warsame (S), Kent Hedberg (S), Rose-
Marie Liljenby Andersson (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Gun-Britt Persson (S), Cecilia Andersson (C), Kerstin 
Hermansson (C), Mattias Danielsson (C), Alexander Andersson (C), Maj-Britt Eckerström (C), Hans 
Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Anna Svalander (L), 
Lars Gustaf Andersson (L), Andreas Cerny (L), Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP), Kjell Hjalmarsson 
(MP), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström 
(M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson 
(M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-Åke Björklund (M), Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), 
Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva 
Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Lennart 
Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg (V).  

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Malin Carlsson (S)     - Leif Grahn (S) via Teams
För Lars-Åke Johansson (S)  - Marie Sandberg (S) via Teams
För Ninni Dyberg (S) - Sören Björklund (S) via Teams
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Kristina Ramsälv Waldenström (-) - Anna-Karin Gunnarsson (MP) via Teams
För Jolly Bou Rahal (M) - Jonas Garmarp (M) via Teams
För Gabriella Andersson (V) -Inger Landström (V) via Teams

Närvarande ersättare via Teams 
Emina Beganovic (S), Eva Axell (S), Paulina Hanafi (S), Nicholas Gregory (S), Andreas Ekström (S), Anethe 
Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Jan Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C), Gunilla Christoffersson (KD),  
Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Göran Larsson (MP), Per Månsson (M), Mattias Karlsson 
(M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Mikael Wickberg (M), Annette 
Nordström (M), Maria Lindgren (SD), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD) och 
Mark Warnberg (SD) . 

Sven Wergård (KD) anländer till sammanträdet kl 09:09. 

Ninni Dyberg (S) anländer till sammanträdet kl 09:11 och intar sin plats under budgetdebatten. 

Tommy Josefsson (V) anländer till sammanträdet kl 10:17 
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Jolly Bou Rahal (M) anländer till sammanträdet kl 16:49 och intar sin plats under budgetdebatten. 
 
Övriga 

Lars-Olof Danielsson                              stadsjurist 
Anna Enochsson                                     valledare 
Fredrik Nilströmer                                   it-strateg 
Peder Danesved                                       förvaltningsledare 
Jon Hjärne                                               tjänsteförvaltare Ciceron 
Carl Morberg                                           kommunsekreterare 
 
 
 

 

2



 
 

26 november 2020  
Plats och tid B

 
or
 
ås Kong

 
ress, Akademiplatsen 2, onsdagen den 25 november 2020 

  09:00-20:29 
  

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L) och Yvonne Persson (S). 

 

Beslutande ledamöter via Teams 

Per Carlsson (S), Sara Andersson (S), Micael Svensson (S), Liridona Rexhepi (S), Sead Omerovic (S), Marie 
Samuelsson (S),  Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S), Bengt Bohlin (S), Robert Sandberg (S), Therése Björklund 
(S) Mohammed Kossir (S), Abdullahi Warsame (S), Kent Hedberg (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 
Ninni Dyberg (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Gun-Britt Persson (S), Kerstin Hermansson (C), Mattias 
Danielsson (C), Alexander Andersson (C), Maj-Britt Eckerström (C), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) Anna Svalander (L), Lars Gustaf Andersson (L), Andreas 
Cerny (L), Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP),Kjell Hjalmarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Anders Jonsson 
(S), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M) Oliver Öberg 
(M), Marie Fridén (M), Nils-Åke Björklund (M), Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle Engström 
(SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas 
Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Lennart Andreasson (V),  Peter Wiberg (V), Ida 
Legnemark (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg (V). 

 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Malin Carlsson (S)                              - Leif Grahn (S) via Teams 
För Lars-Åke Johansson (S)  - Marie Sandberg (S) via Teams 
För Cecilia Andersson (C)  - Jan Idehed (C) via Teams 
För Else-Marie Lindgren (KD)                  -Gunilla Christoffersson (KD), via Teams 
För Kristina Ramsälv Waldenström (-) - Anna-Karin Gunnarsson (MP) via Teams 
För Jolly Bou Rahal (M)                            - Annette Nordström (M) via Teams 
För Kristian Silbvers (SD)  - Maria Lindgren (SD) via Teams 
För Gabriella Andersson (V)  -Inger Landström (V) via Teams 
 
Närvarande ersättare via Teams 
Eva Axell (S), Sören Björklund (S), Paulina Hanafi (S), Emina Beganovic (S), Tommy Josefsson (V),  Nicholas 
Gregory (S), Andreas Ekström (S), Anethe Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Karl-Eric Nilsson (C), 
Valéria Kant (KD), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Göran Larsson (MP), Per Månsson (M), 
Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), 
Mikael Wickberg (M), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD) och Mark Warnberg 
(SD). 

 
Lennart Andreasson (V) lämnar sammanträdet kl 09:29. Han ersätts av Tommy Josefsson (V) under 
budgetdebatten. 
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Kristian Silbvers (SD) anländer till sammanträdet kl 13:03 och intar sin plats under budgetdebatten. 

Anders Jonsson (S) lämnar sammanträdet kl 15:05. Han ersätts av Emina Beganovic (S) under budgetdebatten. 

Jolly Bou Rahal anländer till sammanträdet kl 16:06 under budgetdebatten. 

Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet kl 20:18. 

Övriga 
Lars-Olof Danielsson       stadsjurist 
Anna Enochsson valledare 
Fredrik Nilströmer           it-strateg 
Peder Danesved förvaltningsledare 
Jon Hjärne tjänsteförvaltare Ciceron 
Carl Morberg kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid  Kommunstyrelsen lilla sessionssal, Stadshuset, Borås  kl 13:00-14:25 

Tillkännagivande av Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 9 december 
protokoll  2020 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 157-163 

Carl Morberg 

Ordförande 
Per-Olof Höög (S) 

Justerare 
Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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§ 157

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut  
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 8 december klockan 13:00.      
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§ 158

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige ajournerar sammanträdet den 25 november 2020, kl 11:58-12:15, 
12:30-13:45 och 16:17-16:28.    

Fullmäktige ajournerar sammanträdet den 26 november 2020, kl 12:19-13:35, 
15:05-15:10, 17:37-18:00 och 19:34-19:51. 
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§ 159   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2020-10-19  Länsstyrelsens beslut 2020-10-16 att utse Eva Axell (S) som ny 

ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Thomas 
Wingren (S) från och med den 15 oktober 2020 till och med den 
14 oktober 2022.   
Dnr 2020-00685 1.1.1.2 
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§ 160 Dnr KS 2020-00820 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Gabriella Andersson (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  
Kommunfullmäktige och som ledamot i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 
 
Robert Strömbom (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Andreas Ekström (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Andreas Ekström (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
 
Joakim Angervik (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Fristadbostäder AB. 
 
Nuvarande ersättare Monia Strålhe (S) väljs till ledamot i styrelsen för 
Fristadbostäder AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Peder Lengberg (S) väljs till ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
 
Lasse Jutemar (MP) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 
31 december 2023. 
 
Maria Hermansson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden 
och som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
 Jonas Nygren (C) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 
december 2022.  
 
Anna Grimmestrand (C) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Hannu Pajander (M) väljs till ersättare i stiftelsen för L L Frimans donation till 
och med den 31 december 2022. 
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Anita Spjuth (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Beredningen för 
medborgarinflytande.        
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§ 161   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till sammanträdet har inga interpellationer eller frågor inkommit.    
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§ 162 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budget 2021  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 110) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 

Kommunfullmäktige 15 600 000   
Revisorskollegiet 6 050 000 
Kommunstyrelsen  
stadsledningskansliet 127 400 000 
kommungemensam verksamhet 124 300 000 
Valnämnden 1 100 000   
Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   
Fritids- och folkhälsonämnden  
fritid och folkhälsa 226 500 000   
föreningsbidrag 44 150 000   
Servicenämnden 0   
Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   
Tekniska nämnden 
väghållning skog parker m m 158 200 000   
persontransporter 77 150 000 
Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  
Kulturnämnden 190 000 000   
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 571 750 000   
Arbetslivsnämnden 239 950 000   
Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   
Överförmyndarnämnden 9 000 000   
Förskolenämnden 804 350 000   
Grundskolenämnden 1 563 700 000   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
  
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år"  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommun-
bidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende 
borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som har 
kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig  Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten 
(M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-
Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar 
Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), 
Gunilla Christoffersson (KD),  Marie Fridén (M), Nils-Åke Björklund (M) och 
Annette Nordström (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva 
Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas alternativa budgetförslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V), Stefan 
Lindborg (V) och Tommy Josefsson (V) till förmån för Vänsterpartiets 
alternativa budgetförslag samt till Moderaterna och Kristdemokraternas 
yrkande nr 82.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 407 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)  

 

Kommunfullmäktige 15 600 000   

Revisorskollegiet 6 050 000 

Kommunstyrelsen  

- stadsledningskansliet 129 400 000 

-kommungemensam verksamhet 124 300 000 

Valnämnden 1 100 000   

Lokalförsörjningsnämnden  38 400 000   

Fritids- och folkhälsonämnden  

-fritid och folkhälsa 226 500 000   

-föreningsbidrag 44 150 000   

Servicenämnden 0   

Samhällsbyggnadsnämnden 23 600 000   

Tekniska nämnden 

-väghållning skog parker m m 158 200 000   

-persontransporter 77 150 000 

Miljö- och konsumentnämnden 28 350 000  

Kulturnämnden 190 000 000   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 573 750 000   

Arbetslivsnämnden 239 950 000   

Sociala omsorgsnämnden 721 800 000   

Överförmyndarnämnden 9 000 000   

Förskolenämnden 802 350 000   

Grundskolenämnden 1 561 700 000   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 329 950 000   
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Vård- och äldrenämnden  1 424 500 000   
 
att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens 
investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för 
år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de 
projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften 
för respektive projekt inte överstiger vad om avsatts i budgeten.  
  
att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.  
  
att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet 
med särskild bilaga:  
- Felparkeringsavgifter  
- Taxa för prövning inom miljöbalkens område  
- Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  
  
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade 
under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som 
särskilda ärenden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, dvs 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2021.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.  
 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med 
totalt 1 100 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda 
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kronor per ärende.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 7 000 000 kronor till särskilda lönesatsningar.  
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 500 000 kronor avseende ansvarsutredning om Viskans 
sanering.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel 
uppgående till högst 10 000 000 kronor avseende "Borås 400 år"  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag 
avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till 
Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av 
kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden 
avseende borttagande av 65-års gränsen för ”personer med LSS tillhörighet som 
har kompletterande SoL-insatser”.   
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 
vakanta tjänster  
  
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 
tjänster  
  
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2021.  
  
att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  
 
Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del: 
 
Att ge Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att göra redaktionella ändringar i 
Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
alternativa budgetförslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag. 
 
Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa 
budgetförslag.        
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Sammanfattning av ärendet 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 526,3 mnkr. 
Mellan 2020 och 2021 ökar nettokostnaderna med 182,6 mnkr. Tillsammans 
med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 841,3 
mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2020 på 3,2 %. 

Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering, det vill säga de beskattningsbara 
inkomsterna inkomståret 2019, har räknats upp med Sveriges kommuners och 
landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade 
inkomstökningarna åren 2020 och 2021. Detta innebär att hänsyn även tagits till 
beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % 
beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr. 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp 
till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar 
även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala 
fastighetsavgiften. 

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr.  Nivån kan upprätthållas trots fortsatt 
låga marknadsräntor men kompenseras av en högre internbanksmarginal utifrån 
större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några 
extraordinära intäkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat 
också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 
650 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av 
anläggningstillgångarna med 285 mnkr. Omsättningstillgångarna beräknas 
minska med 85 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna totalt öka med 200,0 
mnkr.  

Arbetsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) frågar Kommun-
fullmäktige om Arbetsordning för sammanträdet godkänns, se bilaga. 
 
Kommunfullmäktige godkänner arbetsordningen.      
 
Protokollsanteckning 
Företrädare för samtliga partier i Kommunfullmäktige har efter en överläggning 
enats om att, oberoende om ett parti/grupp av partier har yrkat på eller voterat 
om ett visst förslag så skall det anses ha drivit förslaget. Stödet markeras genom 
att partiet/gruppen yrkar på sitt första yrkande under respektive nämnd. 
Skulle ytterligare något parti/grupp av partier stödja ett yrkande, alltså förutom 
de som lämnat det ursprungliga förslaget, så kommer det yrkandet att tas upp 
till beslut och eventuell votering. 
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Denna ordning införs i syfte att minska tidsåtgången för beslutsprocessen, inte i 
syfte att begränsa debatten. 
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson (C), Tom Andersson 
(MP), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund (S), Alexander Andersson (C), 
Cecilia Andersson (C), Kent Hedberg (S), Mattias Danielsson (C), Sara 
Andersson (S), Lars-Gustaf Andersson (L), Sead Omerovic (S), Anne-Marie 
Ekström (L), Marie Samuelsson (S), Yvonne Persson (S), Johan Wikander (L) 
och Maj-Britt Eckerström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budget i sin 
helhet.  
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Martin Nilsson (M), Ulrik 
Nilsson (M), Anna Christensen (M), Nils-Åke Björklund (M), Jonas Garmarp 
(M), Lars-Gunnar Comén (M), Ulf Sjösten (M), Oliver Öberg (M), Magnus 
Sjödal (KD), Marie Fridén (M),  Hasse Ikävalko (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M) och Anna-Clara Stenström (M) yrkar 
bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa budgetförslag. 
  
Andreas Exner (SD), Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Jan Nilsson 
(SD), Maria Lindgren (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD) och Björn 
Qvarnström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas alternativa budget-
förslag. 
 
Ida Legnemark (V), Stefan Lindborg (V), Lennart Andreasson (V), Peter 
Wiberg (V), Anne Rapinoja (V) och Inger Landström (V) yrkar bifall till 
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar att följande text läggs in i slutet på stycket före 
”Kommunfullmäktiges indikatorer” under rubriken "Ekonomi och egen 
organisation": ”Personalpolitiskt behöver förvaltningar och bolag möta 
framtida kompetensutmaningar genom en jämställd arbetsgivarpolitik och ett 
arbetsmiljöarbete som genomsyrar samtliga ledningsnivåer. Borås Stad tillämpar 
heltid som norm för tillsvidareanställda men med möjlighet till partiell 
tjänstledighet. Kompetensutmaningarna ställer dock krav på att förutsättningar 
skapas som motiverar äldre att arbeta längre och deltidstjänstgörande att arbete 
heltid. Verksamheter behöver organiseras så att sjukfrånvaro minskar och 
anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
ökar samt genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. Stadsledningskansliet 
ansvarar för att följa upp det strategiska arbetet genom den personaleko-
nomiska redovisningen.” 
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Tom Andersson (MP) yrkar på ett tilläggsyrkande 110 A Följande text läggs in 
under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under rubriken ”Ekonomiska 
förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” 
 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar ett reviderat yrkande, nr 86, se bilaga. 
 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Ida Legnemark (V) lämnar 
två gemensamma yrkanden, under ekonomiska ramar, nr 239 C och 239 D, se 
bilaga 
 
Ida Legnemark (V) återtar yrkandena nr 235, 236, 237, 238 och 239 samt lägger 
till följande tre yrkanden: nr 239 A, 239 B och 118 A, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar ett tilläggsyrkande, 
gällande Grundskolenämnden, nr 166 A, samt reviderat yrkande nr 109, se 
bilagor. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden samt till tilläggsyrkandena: 25, 40, 46, 
52, 108 samt 194. 
 
Vidare yrkar Niklas Arvidsson (KD) bifall till tilläggsyrkandena: 13, 22, 33, 71, 
87, 92, 122, 123, 127 samt 139. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden samt 
till tilläggsyrkandena: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12-33, 37, 40, 45, 48-51, 52, 53-58, 60-
64, 67-75, 84, 85-98, 100, 102-115, 119-129, 131, 134-145, 148-166, 169, 170, 
172-180, 186-190, 192-194, 196-201, 204-208, 210-224, 226, 227, 229, 232, 233, 
235, 236, 238, 239B, 239C samt 239D. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden samt till 
tilläggsyrkandena: 3, 6, 9, 82 samt 86. 
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Kommunledning och nämnder 
 
Under punkten debatteras även driftbudget, investeringsbudgeten, strategiska 
målområden – indikatorer och uppdrag, taxor och anmälningsärenden under 
respektive nämnd. 
 
 
Kommunfullmäktige  
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till ett tilläggsyrkande med följande komplettering: 
Följande text läggs in i slutet på stycket före ”Kommunfullmäktiges indi-
katorer” under rubriken "Ekonomi och egen organisation": 
”Personalpolitiskt behöver förvaltningar och bolag möta framtida 
kompetensutmaningar genom en jämställd arbetsgivarpolitik och ett 
arbetsmiljöarbete som genomsyrar samtliga ledningsnivåer. Borås Stad tillämpar 
heltid som norm för tillsvidareanställda men med möjlighet till partiell 
tjänstledighet. Kompetensutmaningarna ställer dock krav på att förutsättningar 
skapas som motiverar äldre att arbeta längre och deltidstjänstgörande att arbete 
heltid. Verksamheter behöver organiseras så att sjukfrånvaro minskar och 
anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
ökar samt genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. Stadsledningskansliet 
ansvarar för att följa upp det strategiska arbetet genom den personaleko-
nomiska redovisningen.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Ulf Olssons (S) 
tilläggyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Tilläggsyrkandet bifalles. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
2. Inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk beredningsgrupp 
för äldreomsorgen bestående av en person ifrån varje parti som finns represen-
terade i Kommunfullmäktige. Gruppen ska bistås av andra lämpliga funktioner 
och fackliga parter. Gruppen ska med utgångspunkt i den demografiska ut-
vecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och boendeplatser, ta 
fram en handlingsplan för äldreomsorgen. (M, KD) 
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7. Under 2021 ska markreserven öka med målet att nå en reserv om 400 000 
kvm. (M, KD)  
 
11. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att samordna en översyn av antalet 
verksamhetsmått med syfte att minska dessa. (M, KD)  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaternas 
och Kristdemokraternas yrkanden nummer 2 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden nr 2 med flera avslås. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
12. Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer 
och även förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning. (SD) 
 
14. Kommunstyrelsen ska stödja, utbilda och uppmuntra lokala grann-
samverkan. (SD) 

 
15. Kommunstyrelsen ska, vid avyttring av kommunal mark, prioritera tomter i 
kommunens kringområden. (SD) 
 
16. Antal kommunalråd ändras till fem kommunalråd, med en politisk 
sekreterare till respektive kommunalråd. Frigjorda resurser omfördelas till 
Förskolenämndens ram. (SD) 
 
17. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser 
omfördelas till Förskolenämndens ram. (SD) 
 
18. De politiska arvodena samt partistödet uppräknas inte inför 2021, utan är 
kvar på 2020 års nivå. (SD) 
 
19. Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi. (SD) 
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20.  För konceptet ’Narkotikahundar i skolan’ avsätts 5,8 mnkr till CKS, 
Kommunstyrelsen, förfogande. CKS ska upphandla narkotikahundar med syfte 
att genomföra rutinkontroller av för-, grund- och gymnasieskolor, samt 
tillhörande skolutrymmen, i brottspreventivt syfte. (SD) 
  
21. Kommunstyrelsen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås 
Stads boenden för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft 
en samverkan med, har inträffat. I de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska 
CKS tillsammans med berörd förvaltning samverka med Polisen. (SD) 
 
23. Borås Stad tillämpar samma modell för framtagande av tomträttsavgäld, 
arrende etc. utan hänsyn till om detta innebär en ekonomisk vinst eller förlust 
för Borås Stad. (SD) 
 
24. Modellen för friköp av Borås Stads tomträtter revideras, och priserna sänks 
med 10 procent. (SD) 
 
26. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en 
neutral klädpolicy för anställda inom Borås Stad. (SD) 
 
27. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och 
effekterna av ett gemensamt kommunalt bostadsbolag, alternativt en 
koncernstruktur för bostadsbolagen. (SD) 
 
28. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med 
näringslivet, att utreda förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför 
centrum. (SD) 

 

29. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den 
kommunala verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens 
ramar, förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för 
någon som deltagit i eller stött terrorism. (SD) 

 

30. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till att 
stärka bolagens kapital för mer nybyggnation. (SD) 

 

31. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av 
informella beslut och om dessa föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås 
Stad. (SD) 
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32. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna till 
inrättandet av samlade förvaltningsstödstjänster under stadskontoret. (SD) 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 12 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 12 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
34. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen och 
konsekvenserna av s.k. dolda effektiviseringar och att dessa analyseras och 
utvärderas. (V) 
 
35. att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda vilka gator i stadskärnan som kan 
göras bilfria. (V) 
 
36. att samtliga nämnder med tillagningskök ges i uppdrag att öka andelen 
växtbaserad kost med målsättningen att köttkonsumtionen ska minska med 25 
procent fram till 2025. (V) 
 
38. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen återkomma till Kommun-
fullmäktige med en redovisning av hur stadens arbete för att nå koldioxid-
budgetens målsättningar har fortskridit. (V) 
 
39. att Kommunfullmäktiges indikatorer kompletteras med en indikator, med 
målvärdet 15 för 2021 och 1 för 2025, som visar Borås Stads placering i Aktuell 
Hållbarhets rankning av bästa miljökommuner. (V) 
 
41. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostads-
bolagen: ”Hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället 
för på kalkylräntan”. (V) 
 
42. att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga 
bostadsbolagen: ”Använda de statliga investeringsstöden för att hålla 
hyreskostnaderna nere vid produktion av nya bostäder”. (V) 
  
 

24



 
43. att jämställdhetsperspektivet ska synliggöras under varje nämnd i Borås 
Stads budget. (V) 
 
44. att arbetsskor erbjuds de personalgrupper som idag endast erbjuds 
arbetskläder. (V) 
 
47. att anslagsfinansiering av lokalhyror utreds. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nr 34 med flera och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 34 med flera avslås. 
 
 
1. För att förbättra situationen i de områden som idag benämns som särskilt 
utsatta ska en handlingsplan upprättas i syfte att inga områden i Borås, enligt 
polisens kartläggningar, ska räknas som utsatta. Uppdraget inleds med en 
projektstudio, med berörda nämnders förvaltningar, under första kvartalet 2021 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 1, dag 1: 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 41 röster mot 31, 1 frånvarande: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma 
med målbilder för resterande delar av Social hållbart Borås. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med 
målbilder för resterande delar av Social hållbart Borås.  
 
4. Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvar i arbetet mot hemlöshet. 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
5. Översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens med 
näringslivet ska genomföras med syfte att förhindra densamma. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och 
kapacitetsbehov Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el. 
 
8. För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen 
kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid per investerad krona. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan 
medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av 
minskad koldioxid per investerad krona. 
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10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar 
fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 åren. I ett 
sådant dokument kan exempelvis behov av nya verksamheter och omvandling 
av områden såsom Gässlösa, Knalleland och Nedre Norrby samt behov av 
marksanering redovisas. Till dokumentet ska en finansieringsplan redovisas. 
Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och intäkter som skulle 
kunna uppstå när Borås utvecklas i syfte att beskriva behovet av finansiering. 
(M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
13. Borås Stad inför ett civilkuragepris. Kommuninvånare nominerar med-
borgare som utmärkt sig under året och Kommunfullmäktige avgör vinnare. 
(SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
22. Kommunstyrelsen ska uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
större område för bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal 
verksamhet i respektive serviceort. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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25. Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om att 
undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, 
EBO. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
33. NYTT UPPDRAG: Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbygg-
nadsnämnden, ta fram en strategi för Rutnätsstaden Borås. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
37. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan arbeta 
med koldioxidlagring och hur fler koldioxidsänkor kan skapas. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
40. att Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volym-
kompensation för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas. (V)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Kommunstyrelsen uppdras utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan 
utformas. 
 
45. att försök med avidentifierade ansökningshandlingar görs. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
46. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
utreda de merkostnader som distributionscentralen har medfört med ambi-
tionen att dessa ska hanteras centralt. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Alla nämnder 
 

48. I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen 
som förutsägs ställer detta särskilda krav på att kunna möta efterfrågan av mer 
service. Nämnderna ska säkerställa att handlingsberedskap finns för att kunna 
möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verk-
samheten. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
49. Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares 
förutsättningar att driva företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
50. Nämnderna ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda utbildning 
i ekonomi till, chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv 
resursanvändning. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
51. Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan 
motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas .(M, KD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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Valnämnden  
 
52. NYTT UPPDRAG: Valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam 
distribution av personvalsedlar. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden  
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
60. Lokalförsörjningsnämnden ska vid planeringen av förskolor alltid beakta 
samlokalisering av förskolor och verksamhet/boende för äldre. (SD) 
 
61. Lokalförsörjningsnämnden bygger nya förskolor om högst 4 avdelningar. 
(SD) 
 
62. NY FÖRSTUDIE: Dalsjöfors simhall (SD) 
 
63. NY FÖRSTUDIE: Futsalarena (SD) 
 
64. NY FÖRSTUDIE: Vård- och omsorgsboende (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nr 60 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nr 60 med flera avslås. 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
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65.  att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 3 000 tkr i 
investeringsbudgeten för att öka investeringarna i solenergi. (V) 
  
66. att tillföra Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 2 000 tkr i 
investeringsbudgeten för att öka investeringarna i laddinfrastruktur i 
kommunens egen verksamhet. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nr 65 med flera och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 65 med flera avslås. 
 
 
53. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Nytt vård- och 
omsorgsboende 1 (M, KD)     
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
54.  Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Nytt vård- och 
omsorgsboende 2 (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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55. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Korttids- och 
växelvårdsplatser i serviceorterna (M, KD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
56. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Bostäder för yngre 
dementa (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
57. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Grundskola i östra 
delarna av Borås (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
58. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Omklädningsrum 
Ramnavallen (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
59. Förstudieobjekt ska säkerställas bli genomförda 2021 Fullstor idrottshall 
Sjömarken (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden:  
 
67. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och Samhällsbyggnadsnämnden 
ska eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, med syfte att minska 
avgifterna mot kund.  (SD) 
 
68. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt 
likställighetsprincipen. (SD) 
 
70. Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller 
annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. (SD) 
 
72. Nämnden ska aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall 
möjliggöra för generationsboenden vid detaljplanering. (SD) 
 
73. Samhällsbyggnadsnämnden ställer höga krav på arkitektonisk utformning 
vid ny- och ombyggnation i stadskärnan. (SD) 
 
74. Borås Stads kulturmiljöprogram är vägledande vid framtagande av 
detaljplaner. (SD) 
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75. NY INDIKATOR: "Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som 
fått beslut senast 10 veckor efter ansökan %.". 
Målvärde 2021 80% 
Målvärde 2025 90% (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nr 67 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nr 67 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
76. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid markanvisning låta den 
planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för vem som får bygga. (V) 
 
77. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera 
detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas. (V) 
  
78. att vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att 
bygga bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter. (V) 
 
79. att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid framtagande av nya 
detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer för 
att motverka bostadssegregationen. (V) 
 
80. att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram en handlingsplan för 
klimatsmart byggnation. (V) 
 
81. att den nya stadsdelen Gässlösa byggs som en fossilfri stadsdel. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 76 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nr 76 med flera avslås. 
 
 
69. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus. (SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
71. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Servicenämnden 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkande: 
 
83. att det ska öppnas möjlighet för Servicenämnden att genomföra mark- och 
entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad. (V) 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande nummer 83 och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande nummer 83 avslås. 
 
 
82. Tidigare beslutad investering på Pantängen återförs till investerings-
budgeten. År 2021: 30 miljoner kronor. Plan 2022: 23 miljoner. Beslutad 
utredning, i samband med KF-återremiss av förslag till omprövat beslut om 
investeringen, ska genomföras. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaternas 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 2, dag 1. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 47 röster mot 26: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
84. att Servicenämnden uppdras inrätta ett lokalt beredskapslager. (V) 
  
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Tekniska nämnden (sid 55) 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
88. Tekniska nämnden ska sprida information gällande Trafiksäkerhet och 
trafikregler till cyklister tillsammans med berörda nämnder. (SD) 
 
89. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i 
serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. (SD) 
 
90. De ekonomiska resurserna för särskoleskjuts flyttas till Grundskole-, och 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från Tekniska nämnden. (SD) 
 
91. Tekniska nämnden ska påbörja planeringen av en aktivitetsplats i respektive 
serviceort. (SD) 
 
93. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 15,0 
mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 
94. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 2,0 mnkr 
för respektive år 2021-2023. (SD) 
  
95. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 
96. INVESTERING: Budget för "Borås flygplats" revideras till 800 tkr för år 
2021. (SD) 
 
97. INVESTERING: Budget för ”Grönområdesplanen” revideras till;  
År 2021 2,0 mnkr 
År 2022 2,0 mnkr 
År 2023 2,0 mnkr  (SD) 
 
98.  INVESTERING: Budget för "Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar'' revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2021-2023. (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 88 med flera och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 88 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
99. att tillföra Tekniska nämnden ytterligare 2 000 tkr i investeringsbudgeten för 
att öka investeringarna och reinvesteringarna i cykelbanor. (V) 
 
101. att Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan köras i 
egen regi. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 99 med flera finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 99 med flera avslås. 
 
 
85. Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för snöröjning. 
För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväg-
hållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av 
cykelbanor göras. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 

40



86. Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor kommande år arbeta 
fram ett nytt förslag på taxa för gångbaneserveringar, restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget på taxan ska vara differentierat, så att avgiften 
skiljer sig beroende på läge för servering eller restaurangveranda (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Tekniska nämnden uppdras att till beslut om taxor kommande år arbeta fram 
ett nytt förslag på taxa för gångbaneserveringar, restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget på taxan ska vara differentierat, så att avgiften 
skiljer sig beroende på läge för servering eller restaurangveranda. 
 
 
87. Tekniska nämnden ska se över trafikerade vägar och cykelstråk och 
förtydliga vilka platser inom Borås där cykelförbud råder. (SD)   
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås.  
 
 
92. NYTT UPPDRAG: Nämnden ska utreda och presentera ett nytt 
'Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är, 
att med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens 
skogsmark, samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer 
ökar. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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100. att i arbetet med nya cykelvägar prioritera sådana till fritidsgårdar, skolor 
och större arbetsplatser i kommunen. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
 
110 A Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under 
rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden.” (MP) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Tom Anderssons 
(MP) tilläggsyrkande nummer 110 A och finner sistnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
110 A Följande text läggs in under Miljö- och konsumentnämnden sid 62 under 
rubriken ”Ekonomiska förutsättningar”: 
”Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 28,4 
mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Kommunbidraget har 
inför 2021 ökats med 0,7 mnkr varav 250 tkr ska tillföras en klimatpott (se 
rubriken Nya uppdrag 2021) och resterande avser helårseffekt för tjänsterna 
som miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
106. Borås Stad ska inte köpa in drivmedel baserat på jordbruksråvaror, såvida 
inte råvarorna utgörs av restprodukter. (SD) 
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107. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel. (SD) 
 
110. NYTT UPPDRAG: Miljö- och konsument- och 
Samhällsbyggnadsnämnden ska eftersträva en effektivisering av sina timavgifter, 
med syfte att minska avgifterna mot kund. (SD) 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 106 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 106 med flera avslås. 
 
 
102. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. (M, KD)  5 800 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
103. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr Ansökan 
om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. (M, KD)  5 800 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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104. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning:    Avgift per år, kr 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. (M, KD)                 2 500 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
105. Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning: Avgift per år, kr 
Anmälan om förändrat tillstånd. (M, KD)   1 725 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
108. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
109. Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, där 
tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
111. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan 
kultur än majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna. (SD)  
 
112. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är 
förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. (SD)  
 
113. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för 
spontanidrott. (SD)  
 
114. TILLÄGG: Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i 
Borås Stads arbete med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg 
förening ska även omfatta föreningarnas engagemang om framtagande av 
integrationsplan. (SD)  
 
115. NYTT UPPDRAG: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda alternativa 
verksamheter i Brygghuset. (SD)  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 111 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 111 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
116. att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda hur ett 
jämställdhetsindex för fritidsaktiviteter i Borås kan utformas. (V) 
 
117. att Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i 
socialt utsatta områden. (V) 
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118. att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att 
anlägga en utomhusbassäng på Bodavallen. (V) 
  
118. A att uppdra åt Fritid- och folkhälsonämnden att starta Mötesplats Göta  
(V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 116 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 116 med flera avslås. 
 
 
Kulturnämnden 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall följande tilläggsyrkanden: 
 
121. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt riktat 
mot målgruppen barn och unga. (SD) 
 
124. Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete. (SD) 
 
 
125. Kulturnämnden ska Stadsteatern till förfogande för externa inslag och 
aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet. (SD) 
 
126. UTGÅR: Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året 
ska vara kostnadsfritt. (SD) 
 
128. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska kartlägga privata konstkännares 
intressen för att bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås. (SD) 
 
129. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
"Kulturkanon Borås" med syftet att sammanställa och informera om Borås 
Stads kulturarv. (SD) 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkanden nummer 121 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 121 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
130. att Mer-öppet bibliotek införs i Sandared och Viskafors, för detta ändamål 
tillförs investeringsbudgeten 600 tkr. (V) 
 
132. att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett införande av avgiftsfri 
kulturskola kan förverkligas i Borås. (V) 
 
133. att Kulturnämnden ges uppdrag att genomföra ett förstudieprojekt om hur 
fler scener för populär- och rockmusik kan skapas i Borås. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 130 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 130 med flera avslås. 
 
 
119.  Kulturnämnden ska under 2021 planera för en effektivisering av 
biblioteksverksamheten, i syfte att i färre lokaler erbjuda mer verksamhet. (M, 
KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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120. Första året som barn fortsätter i kulturskolan efter KUL-året ska inte 
längre vara kostnadsfritt. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
122. Kulturnämnden ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
123. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas. (SD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverigedemo-
kraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
127. NYTT UPPDRAG: Kulturnämnden ska utreda införandet av en särskild 
kulturarvsfond med syfte att utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås 
Stad, med stöd av externa sponsorer. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
 
 

48



Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
131. att Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda Barnens kulturbuss. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Förskolenämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
137. Nämnden ska planera för etableringen av en familjecentral i respektive 
serviceort i Borås Stad. (SD) 
 
138. Förskolenämnden ska i samverkan med IFO-nämnden verka för en start 
av en familjecentral på en serviceort i Borås. (SD) 
 
140. Borås Stad erbjuder förskoleplats från l års ålder. (SD) 
 
141. Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola 
i Borås. Syftet är att skapa likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås 
förskolor. (SD) 
 
142. Förskolenämnden ska utveckla konceptet 'ambulerande språkpedagoger' 
med syftet att stimulera språkförståelsen av svenska. (SD) 
 
143.  Förskolenämnden ska sträva efter åldershomogena avdelningar i 
förskolan. (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 137 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 137 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
146. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för hur 
förskollärare som arbetar i socialt utsatta områden kan ges ett lönetillägg. 
(V) 
 
147. att all personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet 
och aktivt jämställdhetsarbete i förskolan kan se ut. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 146 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 146 med flera avslås. 
 
 
134.  Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder 
förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola 
enligt de möjligheter som finns i lagen. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
 Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
135. På varje förskola ska det finnas legitimerad förskollärare. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
136. Språkkrav ska ställas på anställda inom förskolenämndens verksamhet. 
Nivå B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver kompetens motsvarande 
barnskötare. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
 Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
139. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och 
tillämpningen av genuspedagogik. (SD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
144. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur likvärdigheten ser ut 
mellan förskolor i Borås Stad och föreslå åtgärder för att öka densamma. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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145. att Förskolenämnden ges i uppdrag att utreda hur Borås Stad kan 
kompensera förskollärare och barnskötare för karensavdraget. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
148. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Grundskolenämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
149. Grundskolenämnden erbjuder endast specialkost när medicinska skäl 
föreligger. (SD) 
 
150. Grundskolenämnden ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för 
samtliga skolor. (SD) 
 
151. Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads 
grundskolor i syfte att låta lärare vara lärare. (SD) 
 
152. Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka 
för en utökad närvaro och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten 
till att regelbundet nyttja narkotikahundar på skolor ska utredas. (SD) 
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153. Vid nybyggnation av grundskolor byggs dessa efter årskurs F-6 eller 7-9. 
(SD) 
 
154. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanterings-
utbildning till lärare inom Borås Stad. (SD) 
 
155. Grundskolenämnden ska, genom ett pilotprojekt, införa en resursklass för 
systematiskt återkommande stökiga elever som utsätter andra för hot och våld. 
(SD) 
 
156. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i 
jordbruksföretag ska utvecklas. (SD) 
 
157. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid 
omplaceras. (SD) 
 
158. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och 
läxhjälp. (SD) 
 
159. Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor på små 
orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, 
Kinnarumma, Svaneholm, och Kerstinsgården. (SD) 
 
160. Grundskolenämnden ska utreda bufféservering med god variation i Borås 
skolor. (SD) 
 
161. Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning, ska 
utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens 
ungdomsmottagningar. (SD) 
 
162. Grundskolenämnden tilldelas 700 tkr utöver föreslaget kommunbidrag för 
att ytterligare stärka små skolor på små orter. (SD) 
 
163. TILLÄGG: Grundskoleutbildningen är kostnadsfri. I samband med 
skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår 
förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga 
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. (SD) 
 
164. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska utreda möjligheten till att 
utöka antalet timmar i förskoleklass, och särskilt beakta en omvärldsanalys. 
(SD) 
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165. NYTT UPPDRAG: Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och 
tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta 
till Kommunfullmäktige under 2020. (SD) 
 
166. Ett koncept som innebär att grundskoleklasser gör studiebesök hos 
blåljuspersonal ska utredas. (SD) 
 
166 A. Alla barn i fritidshem ges möjlighet att delta i simundervisning (SD). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 149 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 149 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall följande tilläggsyrkanden: 
 
167. att det obligatoriska skolvalet i grundskolan avskaffas. (V) 
 
168. att alla barn i förskoleklass ges möjlighet att delta i simundervisning. (V) 
 
171. att Grundskolenämnden ges i uppdrag att fördubbla antalet medarbetare 
(till 20) vars utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem som 
nämnden finansierar till 20 procent. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 167 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 167 med flera avslås. 
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169. att ge Grundskolenämnden ett investeringsanslag på 5 000 tkr för att 
förbättra utemiljön på skolgårdarna. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
170. att som bland Kommunfullmäktiges indikatorer för Grundskolenämnden 
lägga till en indikator som anger antalet fritidshemsenheter där det helt saknas 
behörig personal. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
172. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 81) 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
173. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka samarbetet mellan 
skolan och det lokala näringslivet, samt gymnasieprogram som riktar sig mot 
bristyrken ska prioriteras. (SD) 
 
174. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och 
tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
gymnasieverksamheten och presentera detta till Kommunfullmäktige under 
2021. (SD) 
 
175. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med 
polis för att verka för en utökad närvaro och information i Borås Stads 
gymnasieskolor. (SD) 
 
176. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och 
förstärka programutbuden för elever med autismspektrumtillstånd. (SD) 
 
177. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska stärka 
SFl verksamheten. (SD) 
 
178. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort inom 
kollektivtrafiken till Boråselever, upphör. (SD) 
 
179. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska anvisas åter 
till Migrationsverket. (SD) 
 
180. TILLÄGG: Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband 
med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår 
förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare på 
frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får 
inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 
(SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till  Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 173 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 173 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
181. att alla tjejer i Borås Stads gymnasieskolor ska få pröva feministiskt 
självförsvar. (V) 
 
182. att gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads grundskolor och 
gymnasieskolor. (V) 
 
183. att alla gymnasieelever ska erbjudas teoriundervisning för körkort. (V) 
 
184. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi. (V) 
 
185. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen skall kunna bedrivas i huvudsak i 
egen regi. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 181 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 181 med flera avslås. 
 
186. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkande: 
 
191. Socialtjänsten ska utveckla samarbete med näringslivet i centrala Borås. (M, 
KD) 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande nummer 191 och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande nummer 191 avslås. 
 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
192. Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa 
mätningar som sträcker sig över året. Samarbete med civilsamhället ska vara en 
del vid mätningstillfället för ändamålet. (SD) 
 
193. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder 
uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket. 
(SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 192 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 192 med flera avslås. 
 
 
195. att de sociala konsekvenserna av pandemin covid-19 utreds. (V) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
187. En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet ska 
genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa 
egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM- 
upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister 
föreligger. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
188. Inför en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar 
efter att minderårig gripits för brott. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
189. När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning 
eller orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning. (M, 
KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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190. Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
194. att en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för 
personer att lämna kriminella miljöer inrättas 2021. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
En kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer inrättas 2021. 
 
196. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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Arbetslivsnämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
197. Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin 
integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid kontakt med 
försörjningsenheten, med syftet att stödja och uppmuntra till frivillig 
återvandring. (SD) 
 
198. Borås Stad inrättar en obligatorisk kurs för nyanlända som undervisar om 
temat 'Den svenska samhällskulturen'. (SD) 
 
199. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga 
efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad. (SD) 
 
200. NYTT UPPDRAG: Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till att vid 
behov av tolk endast nyttja digitala tolktjänster. (SD) 
 
201. NY INDIKATOR: Kommunens kostnader för arbetsmarknadsinsatser 
ska redovisas separat till Kommunfullmäktige i samband med tertial-, delårs- 
och årsredovisning. (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 197 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 197 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
202. att Borås Stad bjuder in fackföreningar för att informera alla ungdomar 
som har fått feriejobb om sina rättigheter på jobbet. (V) 
 
203. att modellen Huskurage införs. (V) 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 202 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 202 med flera avslås. 
 
204. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
206. Kommunen ska utveckla samarbete med myndigheter, näringsliv och 
utbildningsväsende, och därmed utveckla möjligheten för funktionshindrade att 
få en meningsfull sysselsättning. (SD) 
 
207. Kommunen ska stimulera näringsidkare genom kontakt och information 
för att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder i det 
offentliga rummet. (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 206 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 206 med flera avslås. 
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Vänsterpartiet yrkar bifall följande tilläggsyrkande: 
 
209. att Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i kommunal regi av 
de boenden inom LSS och socialpsykiatrin som idag drivs i privat regi. (V) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets  
tilläggsyrkande nummer 209 och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande nummer 209 avslås. 
 
 
205. Språkkrav för anställda inom Sociala omsorgsnämndens verksamhet ska 
gälla. Nivån B2 ska gälla för undersköterskor eller motsvarande och B1 för 
serviceinsatser. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
208. att Sociala omsorgsnämnden utreder behovet av en öppen mötesplats för 
personer inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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210. att berörd personal inom exempelvis skola och socialtjänst ges kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig uttryck hos 
flickor och pojkar, kvinnor och män. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
Sverigedemokraterna yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
215. Vård- och äldrenämnden ska höja ambitionsnivån inom vård och 
äldreomsorgen och se till att medborgare som är i behov av vård och omsorg 
på ålderns höst får en god levnadsstandard - istället för skälig. (SD) 
 
216. Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för trygghetslarm, 
bortsett från en depositionsavgift som erläggs när man hämtar ut larmet. (SD) 
 
217. Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas 
läkemedelsanvändning i syfte att minska potentiella felaktigheter/över-
användning. (SD) 
 
218. Vård- och äldrenämnden delger tjänstgöringsscheman rutinmässigt till 
brukare. (SD)  
 
219. Vård- och äldrenämnden tillgodoser att samtliga boenden har ekonomiska 
reserver för ökad livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka 
restauranger, göra utflykter, gå på teater samt i övrigt få kulturella upplevelser. 
(SD) 
 
220. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. (SD) 
 
221. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens brukare 
behärskar god svenska. (SD) 
 
222. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för karensdagen för 
omsorgspersonal. (SD) 
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223. NY INDIKATOR: "Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp 
tiden för den genomsnittliga nattfastan (timmar) enligt socialstyrelsens 
rekommendationer." 
Målvärde 2021 11 
Målvärde 2025   9   (SD) 
 
224. NYTT UPPDRAG: Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till 
ett Hospis vid ett naturskönt område i Borås stad för patienter i livets slutskede 
för vård. (SD) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Sverige-
demokraternas tilläggsyrkanden nummer 215 med flera och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden nummer 215 med flera avslås. 
 
 
Vänsterpartiet yrkar bifall till följande tilläggsyrkanden: 
 
225. att Vård- och äldrenämnden genomför en översyn av vård- och 
omsorgsboendenas lokaler, så att det finns ytor både inom- och utomhus där 
äldre kan träffa sina anhöriga utan risk för smittspridning. (V) 
 
228. att Vård- och äldrenämnden genomför försök med arbetstidsförkortning. 
Personalen ska vara delaktig i vilka modeller för arbetstidsförkortning som 
prövas. (V) 
 
230. att Vård- och äldrenämnden förbereder ett återtagande till kommunal regi 
av de två vård- och omsorgsboenden, Kvibergsgatan och Kapplandsgatan, som 
idag bedrivs i privat regi. (V) 
 
231. att Borås Stad fortsättningsvis inte tillämpar LOV, lagen om valfrihet. (V) 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkanden nummer 225 med flera och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden nummer 225 med flera avslås. 
 
 
211. Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig 
användning av trygghetslarmen ska en depositionsavgift tas ut. (M, KD) 
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
212. Vård- och äldrenämnden ska i första hand hänvisa äldre med behov av 
serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster, samt ta fram ett 
lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant system. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
213. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
1  Avgift 
1.2 Avgift för hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård och dagverksamhet - För 
trygghetslarm erläggs en depositionsavgift om 250 kr. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
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214. Språkkrav för anställda inom Vård- och äldrenämndens verksamhet ska 
gälla. Nivån B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver undersköterske-
kompetens och B1 för serviceinsatser. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
226. att Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till matlagning på 
befintliga mötesplatser för seniorer för att identifiera eventuella 
investeringsbehov. (V)     
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
227. att Vård- och äldrenämnden tillämpar överanställning i samtliga 
hemtjänstområden och på samtliga vård- och omsorgsboenden, för att få ökad 
kontinuitet och minska behovet av vikarier. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
229. att medarbetare inom Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld 
i nära relationer. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
Ekonomiska ramar Budget 2020 
 
232. Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till 
Kommunstyrelsen för att bekosta trygghetsvakter. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
233. 7 mnkr till undervisning frigörs i Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens budget, genom avveckling av tidigare fattat Kommun-
fullmäktigebeslut om skolkort i kollektivtrafiken till de elever vars avstånd till 
gymnasieskola understiger 6 km. (M, KD)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
 
234. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda omfattningen av och 
konsekvenserna av s.k. dolda effektiviseringar. (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
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239 A att flytta 400 tkr från Tekniska nämndens ram till Miljö- och konsument-
nämndens ram för att anställa en ytterligare konsument och/eller budget- och 
skuldrådgivare (Ekonomiska ramar) (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
239 B  att flytta 1 000 tkr från Samhällsbyggnadsnämndens ram till Sociala 
omsorgsnämndens ram för att bibehålla öppna mötesplatser för personer inom 
LSS och socialpsykiatri samt för att personalförmåner ska gäller personer inom 
daglig verksamhet (Ekonomiska ramar) (V)  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Vänsterpartiets 
tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås. 
 
 
239 C - 2 miljoner kronor flyttas från Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden till Förskolenämnden. M, KD, V  
 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att avslå Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 3, dag 2. 
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Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36: 
 
2 miljoner kronor flyttas från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 
Förskolenämnden. 
 
 
239 D - 2 miljoner kronor flyttas från Kommunstyrelsen till Grundskole-
nämnden. M, KD, V  

 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 
tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 4, dag 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 36, 1 frånvarande: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 
Omröstningen utföll med 36 ja röster mot 36 nej röster. 1 ledamot röstade inte 
på grund av problem  med att hantera voteringssystemet. Resultatet blev därför 
att propositionen besvarades med nej, då ordförande har utslagsröst vid lika 
röstetal, enligt 5 kap 56 § Kommunallagen. 

 

Då tilläggsyrkandet skulle vunnit bifall, om den sista ledamoten hade röstat, och 
i enlighet med övriga ledamöter i fullmäktige med samma partitillhörighet, 
ställer ordföranden, efter begäran från Oliver Öberg (M), proposition på om 
fullmäktige i ett nytt ärende ska ta upp tilläggsyrkandet för förnyad omröstning 
med stöd av 5 kap 33 § Kommunallagen. Samtliga ledarmöter svarar ja. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma tilläggsyrkande och finner 
sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma 
tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att avslå Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Vänsterpartiets tilläggsyrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 5, dag 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37: 
 
2 miljoner kronor flyttas från Kommunstyrelsen till Grundskolenämnden 
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§ 163 Dnr KS 2020-00650 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna och 
de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 111, sid B 2963) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Delårsrapport januari-augusti 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med rapporten godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 440 
Delårsrapport januari-augusti 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med rapporten godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2020      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 284 mnkr. Prognostiserat 
helårsresultat för 2020 är 185 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per 
augusti. 

Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke 
budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 60 mnkr. 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka 
med 4,0 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver 
de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade 
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 
mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser 
redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och möta en avtagande 
konjunktur fick nämnderna hantera ett effektiviseringskrav på 0,5 % under 
2020, liksom för 2019. 

Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins 
påverkan på verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteintäkterna 2020 har 
p.g.a. Covid19 fått reviderats ned med ca -70 mnkr. Detta stora bortfall har 
hittills från statens sida kompenserats mer än väl med ökade generella 
statsbidrag. För Borås del innebär alla tillskotten som kommit i olika omgångar 
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under Covid19- perioden hela 155 mnkr i ökade generella statsbidrag under 
2020. Tack vare dessa stora tillskott, tillsammans med ersättning för sjuklöner 
på ca 50 mnkr, beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat på relativt 
höga +185 mnkr för helåret 2020. Några händelser under året som har direkt 
bäring på Covid19 och kommunens ekonomi är värda att kommenteras särskilt 
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Röst 
12:21:39 — Budget 2021: Kommunstyrelsen 
Nr 1 JA, avslag, NEJ bifall 

Resultat 
Ja 41 
Nej 31 
Frånvarande 1 

1 Per Carlsson (S) Ja 
2 Sara Andersson (S) Ja 
3 Micael Svensson (S) Ja 
4 Liridona Rexhepi (S) Ja 
5 Sead Omerovic (S) Ja 
6 Marie Samuelsson (S) Ja 
7 Anders Jonsson (S) Ja 
8 Ylva Lengberg (S) Ja 
9 Ulf Olsson (S) Ja 
10 Yvonne Persson (S) Ja 
11 Per-Olof Höög (S) Ja 
12 Bengt-Arne Bohlin (S) Ja 
13 Robert Sandberg (S) Ja 
14 Therése Björklund (S) Ja 
15 Mohammed Kossir (S) Ja 
16 Abdullahi Warsame (S) Ja 
18 Kent Hedberg (S) Ja 
19 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Ja 
21 Ninni Dyberg (S) Ja 
22 Jessica Eng-Strömberg (S) Ja 
24 Cecilia Andersson (C) Ja 
25 Kerstin Hermansson (C) Ja 
26 Mattias Danielsson (C) Ja 
27 Alexander Andersson (C) Ja 
28 Maj-Britt Eckerström (C) Ja 
34 Anna Svalander (L) Ja 
35 Anne-Marie Ekström (L) Ja 
36 Lars Gustaf Andersson (L) Ja 
37 Andreas Cerny (L) Ja 
38 Johan Wikander (L) Ja 
39 Tom Andersson (MP) Ja 
41 Kjell Hjalmarsson (MP) Ja 

Votering Nr 1



68 Lennart Andreasson (V) Ja 
69 Peter Wiberg (V) Ja 
70 Ida Legnemark (V) Ja 
72 Anne Rapinoja (V) Ja 
73 Stefan Lindborg (V) Ja 
205 Leif Gran (S) Ja 
206 Marie Sandberg (S) Ja 
222 Anna-Karin Gunnarsson (MP) Ja 
238 Inger Landström (V) Ja 
23 Gun-Britt Persson (S) Nej 
29 Hans Gustavsson (KD) Nej 
30 Lisa Berglund (KD) Nej 
31 Niklas Arvidsson (KD) Nej 
33 Magnus Sjödahl (KD) Nej 
42 Ulf Sjösten (M) Nej 
43 Hasse Ikävalko (M) Nej 
44 Martin Nilsson (M) Nej 
45 Anna Christensen (M) Nej 
46 Anna-Clara Stenström (M) Nej 
47 Pirita Isegran (M) Nej 
48 Birgitta Bergman (M) Nej 
49 Lars-Gunnar Comén (M) Nej 
50 Urban Svenkvist (M) Nej 
51 Annette Carlson (M) Nej 
52 Oliver Öberg (M) Nej 
53 Marie Fridén (M) Nej 
55 Nils-Åke Björklund (M) Nej 
56 Ulrik Nilsson (M) Nej 
57 Björn Qvarnström (SD) Nej 
58 Crister Spets (SD) Nej 
59 Olle Engström (SD) Nej 
61 Andreas Exner (SD) Nej 
62 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Nej 
63 Eva Eriksson (SD) Nej 
64 Jan Nilsson (SD) Nej 
65 Jonas Ellerstrand (SD) Nej 
66 Leif Häggblom (SD) Nej 
67 Anders Alftberg (SD) Nej 
216 Valéria Kant (KD) Nej 
226 Jonas Garmarp (M) Nej 
60 Kristian Silbvers (SD) Frånvarande 



15:46:21 — Budget 2021: Servicenämnden 
Nr 82 JA, avslag, NEJ bifall 

Resultat 
Ja 47 
Nej 26 
Frånvarande 0 

1 Per Carlsson (S) Ja 
2 Sara Andersson (S) Ja 
3 Micael Svensson (S) Ja 
4 Liridona Rexhepi (S) Ja 
5 Sead Omerovic (S) Ja 
6 Marie Samuelsson (S) Ja 
7 Anders Jonsson (S) Ja 
8 Ylva Lengberg (S) Ja 
9 Ulf Olsson (S) Ja 
10 Yvonne Persson (S) Ja 
11 Per-Olof Höög (S) Ja 
12 Bengt-Arne Bohlin (S) Ja 
13 Robert Sandberg (S) Ja 
14 Therése Björklund (S) Ja 
15 Mohammed Kossir (S) Ja 
16 Abdullahi Warsame (S) Ja 
18 Kent Hedberg (S) Ja 
19 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Ja 
21 Ninni Dyberg (S) Ja 
22 Jessica Eng-Strömberg (S) Ja 
23 Gun-Britt Persson (S) Ja 
24 Cecilia Andersson (C) Ja 
25 Kerstin Hermansson (C) Ja 
26 Mattias Danielsson (C) Ja 
27 Alexander Andersson (C) Ja 
28 Maj-Britt Eckerström (C) Ja 
34 Anna Svalander (L) Ja 
35 Anne-Marie Ekström (L) Ja 
36 Lars Gustaf Andersson (L) Ja 
37 Andreas Cerny (L) Ja 
38 Johan Wikander (L) Ja 
39 Tom Andersson (MP) Ja 
41 Kjell Hjalmarsson (MP) Ja 
57 Björn Qvarnström (SD) Ja 
58 Crister Spets (SD) Ja 

Votering Nr 2



59 Olle Engström (SD) Ja 
60 Kristian Silbvers (SD) Ja 
61 Andreas Exner (SD) Ja 
62 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Ja 
63 Eva Eriksson (SD) Ja 
64 Jan Nilsson (SD) Ja 
65 Jonas Ellerstrand (SD) Ja 
66 Leif Häggblom (SD) Ja 
67 Anders Alftberg (SD) Ja 
205 Leif Gran (S) Ja 
206 Marie Sandberg (S) Ja 
222 Anna-Karin Gunnarsson (MP) Ja 
29 Hans Gustavsson (KD) Nej 
30 Lisa Berglund (KD) Nej 
31 Niklas Arvidsson (KD) Nej 
33 Magnus Sjödahl (KD) Nej 
42 Ulf Sjösten (M) Nej 
43 Hasse Ikävalko (M) Nej 
44 Martin Nilsson (M) Nej 
45 Anna Christensen (M) Nej 
46 Anna-Clara Stenström (M) Nej 
47 Pirita Isegran (M) Nej 
48 Birgitta Bergman (M) Nej 
49 Lars-Gunnar Comén (M) Nej 
50 Urban Svenkvist (M) Nej 
51 Annette Carlson (M) Nej 
52 Oliver Öberg (M) Nej 
53 Marie Fridén (M) Nej 
55 Nils-Åke Björklund (M) Nej 
56 Ulrik Nilsson (M) Nej 
68 Lennart Andreasson (V) Nej 
69 Peter Wiberg (V) Nej 
70 Ida Legnemark (V) Nej 
72 Anne Rapinoja (V) Nej 
73 Stefan Lindborg (V) Nej 
216 Valéria Kant (KD) Nej 
226 Jonas Garmarp (M) Nej 
238 Inger Landström (V) Nej 
 



Röst 
19:18:38 — Budget 2021: Ekonomiska ramar Budget 2021 
239c Avslag NEJ, Bifall JA 

Resultat 
Ja 37 
Nej 36 
Frånvarande 0 

29 Hans Gustavsson (KD) Ja 
30 Lisa Berglund (KD) Ja 
31 Niklas Arvidsson (KD) Ja 
33 Magnus Sjödahl (KD) Ja 
42 Ulf Sjösten (M) Ja 
43 Hasse Ikävalko (M) Ja 
44 Martin Nilsson (M) Ja 
45 Anna Christensen (M) Ja 
46 Anna-Clara Stenström (M) Ja 
47 Pirita Isegran (M) Ja 
48 Birgitta Bergman (M) Ja 
49 Lars-Gunnar Comén (M) Ja 
50 Urban Svenkvist (M) Ja 
51 Annette Carlson (M) Ja 
52 Oliver Öberg (M) Ja 
53 Marie Fridén (M) Ja 
54 Jolly Bou Rahal (M) Ja 
55 Nils-Åke Björklund (M) Ja 
56 Ulrik Nilsson (M) Ja 
57 Björn Qvarnström (SD) Ja 
58 Crister Spets (SD) Ja 
59 Olle Engström (SD) Ja 
60 Kristian Silbvers (SD) Ja 
61 Andreas Exner (SD) Ja 
62 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Ja 
63 Eva Eriksson (SD) Ja 
64 Jan Nilsson (SD) Ja 
65 Jonas Ellerstrand (SD) Ja 
66 Leif Häggblom (SD) Ja 
67 Anders Alftberg (SD) Ja 
69 Peter Wiberg (V) Ja 
70 Ida Legnemark (V) Ja 
72 Anne Rapinoja (V) Ja 
73 Stefan Lindborg (V) Ja 

Votering Nr 3



  Röst 
217 Gunilla Christoffersson (KD) Ja 
238 Inger Landström (V) Ja 
239 Tommy Josefsson (V) Ja 
1 Per Carlsson (S) Nej 
2 Sara Andersson (S) Nej 
3 Micael Svensson (S) Nej 
4 Liridona Rexhepi (S) Nej 
5 Sead Omerovic (S) Nej 
6 Marie Samuelsson (S) Nej 
8 Ylva Lengberg (S) Nej 
9 Ulf Olsson (S) Nej 
10 Yvonne Persson (S) Nej 
11 Per-Olof Höög (S) Nej 
12 Bengt-Arne Bohlin (S) Nej 
13 Robert Sandberg (S) Nej 
14 Therése Björklund (S) Nej 
15 Mohammed Kossir (S) Nej 
16 Abdullahi Warsame (S) Nej 
18 Kent Hedberg (S) Nej 
19 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Nej 
21 Ninni Dyberg (S) Nej 
22 Jessica Eng-Strömberg (S) Nej 
23 Gun-Britt Persson (S) Nej 
25 Kerstin Hermansson (C) Nej 
26 Mattias Danielsson (C) Nej 
27 Alexander Andersson (C) Nej 
28 Maj-Britt Eckerström (C) Nej 
34 Anna Svalander (L) Nej 
35 Anne-Marie Ekström (L) Nej 
36 Lars Gustaf Andersson (L) Nej 
37 Andreas Cerny (L) Nej 
38 Johan Wikander (L) Nej 
39 Tom Andersson (MP) Nej 
41 Kjell Hjalmarsson (MP) Nej 
203 Emina Beganovic (S) Nej 
205 Leif Gran (S) Nej 
206 Marie Sandberg (S) Nej 
214 Jan Idehed (C) Nej 
222 Anna-Karin Gunnarsson (MP) Nej 
 



Röst 
19:22:56 — Budget 2021: Ekonomiska ramar Budget 2021 
Nr 239d Avslag NEJ, Bifall JA 

Resultat 
Ja 36 
Nej 36 
Frånvarande 1 

29 Hans Gustavsson (KD) Ja 
30 Lisa Berglund (KD) Ja 
31 Niklas Arvidsson (KD) Ja 
33 Magnus Sjödahl (KD) Ja 
42 Ulf Sjösten (M) Ja 
43 Hasse Ikävalko (M) Ja 
44 Martin Nilsson (M) Ja 
45 Anna Christensen (M) Ja 
46 Anna-Clara Stenström (M) Ja 
47 Pirita Isegran (M) Ja 
48 Birgitta Bergman (M) Ja 
49 Lars-Gunnar Comén (M) Ja 
50 Urban Svenkvist (M) Ja 
51 Annette Carlson (M) Ja 
52 Oliver Öberg (M) Ja 
53 Marie Fridén (M) Ja 
54 Jolly Bou Rahal (M) Ja 
55 Nils-Åke Björklund (M) Ja 
56 Ulrik Nilsson (M) Ja 
57 Björn Qvarnström (SD) Ja 
58 Crister Spets (SD) Ja 
59 Olle Engström (SD) Ja 
60 Kristian Silbvers (SD) Ja 
61 Andreas Exner (SD) Ja 
62 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Ja 
63 Eva Eriksson (SD) Ja 
64 Jan Nilsson (SD) Ja 
65 Jonas Ellerstrand (SD) Ja 
66 Leif Häggblom (SD) Ja 
67 Anders Alftberg (SD) Ja 
69 Peter Wiberg (V) Ja 
70 Ida Legnemark (V) Ja 
72 Anne Rapinoja (V) Ja 
73 Stefan Lindborg (V) Ja 

Votering Nr 4



  Röst 
217 Gunilla Christoffersson (KD) Ja 
238 Inger Landström (V) Ja 
1 Per Carlsson (S) Nej 
2 Sara Andersson (S) Nej 
3 Micael Svensson (S) Nej 
4 Liridona Rexhepi (S) Nej 
5 Sead Omerovic (S) Nej 
6 Marie Samuelsson (S) Nej 
8 Ylva Lengberg (S) Nej 
9 Ulf Olsson (S) Nej 
10 Yvonne Persson (S) Nej 
11 Per-Olof Höög (S) Nej 
12 Bengt-Arne Bohlin (S) Nej 
13 Robert Sandberg (S) Nej 
14 Therése Björklund (S) Nej 
15 Mohammed Kossir (S) Nej 
16 Abdullahi Warsame (S) Nej 
18 Kent Hedberg (S) Nej 
19 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Nej 
21 Ninni Dyberg (S) Nej 
22 Jessica Eng-Strömberg (S) Nej 
23 Gun-Britt Persson (S) Nej 
25 Kerstin Hermansson (C) Nej 
26 Mattias Danielsson (C) Nej 
27 Alexander Andersson (C) Nej 
28 Maj-Britt Eckerström (C) Nej 
34 Anna Svalander (L) Nej 
35 Anne-Marie Ekström (L) Nej 
36 Lars Gustaf Andersson (L) Nej 
37 Andreas Cerny (L) Nej 
38 Johan Wikander (L) Nej 
39 Tom Andersson (MP) Nej 
41 Kjell Hjalmarsson (MP) Nej 
203 Emina Beganovic (S) Nej 
205 Leif Gran (S) Nej 
206 Marie Sandberg (S) Nej 
214 Jan Idehed (C) Nej 
222 Anna-Karin Gunnarsson (MP) Nej 
 



Röst 
19:59:36 — Budget 2021: Ekonomiska ramar Budget 2021 
Nya nr 239d Avslag NEJ,Bifall JA 

Resultat 
Ja 37 
Nej 36 
Frånvarande 0 

29 Hans Gustavsson (KD) Ja 
30 Lisa Berglund (KD) Ja 
31 Niklas Arvidsson (KD) Ja 
33 Magnus Sjödahl (KD) Ja 
42 Ulf Sjösten (M) Ja 
43 Hasse Ikävalko (M) Ja 
44 Martin Nilsson (M) Ja 
45 Anna Christensen (M) Ja 
46 Anna-Clara Stenström (M) Ja 
47 Pirita Isegran (M) Ja 
48 Birgitta Bergman (M) Ja 
49 Lars-Gunnar Comén (M) Ja 
50 Urban Svenkvist (M) Ja 
51 Annette Carlson (M) Ja 
52 Oliver Öberg (M) Ja 
53 Marie Fridén (M) Ja 
54 Jolly Bou Rahal (M) Ja 
55 Nils-Åke Björklund (M) Ja 
56 Ulrik Nilsson (M) Ja 
57 Björn Qvarnström (SD) Ja 
58 Crister Spets (SD) Ja 
59 Olle Engström (SD) Ja 
60 Kristian Silbvers (SD) Ja 
61 Andreas Exner (SD) Ja 
62 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Ja 
63 Eva Eriksson (SD) Ja 
64 Jan Nilsson (SD) Ja 
65 Jonas Ellerstrand (SD) Ja 
66 Leif Häggblom (SD) Ja 
67 Anders Alftberg (SD) Ja 
69 Peter Wiberg (V) Ja 
70 Ida Legnemark (V) Ja 
72 Anne Rapinoja (V) Ja 
73 Stefan Lindborg (V) Ja 

Votering Nr 5



  Röst 
217 Gunilla Christoffersson (KD) Ja 
238 Inger Landström (V) Ja 
239 Tommy Josefsson (V) Ja 
1 Per Carlsson (S) Nej 
2 Sara Andersson (S) Nej 
3 Micael Svensson (S) Nej 
4 Liridona Rexhepi (S) Nej 
5 Sead Omerovic (S) Nej 
6 Marie Samuelsson (S) Nej 
8 Ylva Lengberg (S) Nej 
9 Ulf Olsson (S) Nej 
10 Yvonne Persson (S) Nej 
11 Per-Olof Höög (S) Nej 
12 Bengt-Arne Bohlin (S) Nej 
13 Robert Sandberg (S) Nej 
14 Therése Björklund (S) Nej 
15 Mohammed Kossir (S) Nej 
16 Abdullahi Warsame (S) Nej 
18 Kent Hedberg (S) Nej 
19 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Nej 
21 Ninni Dyberg (S) Nej 
22 Jessica Eng-Strömberg (S) Nej 
23 Gun-Britt Persson (S) Nej 
25 Kerstin Hermansson (C) Nej 
26 Mattias Danielsson (C) Nej 
27 Alexander Andersson (C) Nej 
28 Maj-Britt Eckerström (C) Nej 
34 Anna Svalander (L) Nej 
35 Anne-Marie Ekström (L) Nej 
36 Lars Gustaf Andersson (L) Nej 
37 Andreas Cerny (L) Nej 
38 Johan Wikander (L) Nej 
39 Tom Andersson (MP) Nej 
41 Kjell Hjalmarsson (MP) Nej 
203 Emina Beganovic (S) Nej 
205 Leif Gran (S) Nej 
206 Marie Sandberg (S) Nej 
214 Jan Idehed (C) Nej 
222 Anna-Karin Gunnarsson (MP) Nej 
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