
Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 27 augusti 2020 18:00-21:55 

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP), Therése Björklund (S), 
Lars-Gunnar Comén (M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V), Yvonne Persson (S), 
Anna-Clara Stenström (M), Anne Rapinoja (V), Kent Hedberg (S), Per Carlsson (S), Martin Nilsson (M), Jan 
Nilsson (SD), Johan Wikander (L), Bengt Bohlin (S), Jolly Bou Rahal (M), Jonas Ellerstrand (SD), Mattias 
Danielsson (C), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian 
Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Liridona Rexhepi (S) och Anna Christensen (M).   

Beslutande ledamöter via Teams 

Anna Svalander (L), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Lars-Åke Johansson (S), Urban Svenkvist (M), Marie 
Fridén (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gustaf Andersson (L), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP), 
Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Olle Engström (SD), 
Cecilia Andersson (C), Nils-Åke Björklund (M), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Peter Wiberg (V), Alexander 
Andersson (C), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Magnus Sjödahl (KD), 
Gabriella Andersson (V), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie Samuelsson (S) och Christina 
Waldenström (-).   

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

För Lennart Andreasson (V) - Inger Landström (V) via Teams
För Maj-Britt Eckerström (C) - Jan Idehed (C) via Teams
För Oliver Öberg (M) - Annette Nordström (M) via Teams
För Leif Häggblom (SD) - Eva Eriksson (SD) via Teams
För Andreas Cerny (L) - Soroush Rezai (L)
För Malin Carlsson (S) - Jessica Eng Strömberg (S)
För Sara Andersson (S) - Emina Beganovic (S) via Teams
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Hasse Ikävalko (M) - Per Månsson (M) via Teams
För Tomas Brandberg (SD) - Maria Lindgren (SD) via Teams

Närvarande ersättare i salen 
Anethe Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Leif Grahn (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S) och 
Maria Lindgren (SD).   

Närvarande ersättare via Teams 
Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Hjelm Löfgren (M), 
Karl-Eric Nilsson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla Christoffersson (KD), 
Andreas Ekström (S), Paulina Hanafi (S), Tommy Josefsson (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Niklas 
Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD). 
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Mikael Wickberg (M) anländer till sammanträdet klockan 19:28 via Teams. 
 
Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet klockan 20:03 via Teams. 
 
Övriga 
Fredrik Nilströmer  it-strateg 
Jon Hjärne   tjänsteförvaltare Ciceron 
Lars-Olof Danielsson  stadsjurist 
Anna Enochsson  valledare 
Carl Morberg   kommunsekreterare 
 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens lilla sessionssal, Stadshuset, Borås, kl 14:00-14:40 
   
Tillkännagivande av Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 september 
protokoll 2020 
 
Underskrifter  
 Sekreterare 
 Carl Morberg 

Paragrafer §§ 92-105 
 

 Ordförande 
Per-Olof Höög (S) 

  

  

 Justerare 
Ulrik Nilsson (M) 

  

 Anne-Marie Ekström (L) 
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Parentation  
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) inleder sammanträdet 
med en stund i stillhet till minne av ledamoten i fullmäktige Leila Pekkala (S) 
som avlidit. 
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§ 92  

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 3 september klockan 14:00.     
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§ 93 

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 19:03-19:11, 19:56-20:02, 20:35-
20:43 och 21:04-21:13.      
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§ 94 

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-19 § 34 kompletteras med följande 
text i beslutet: 

”Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med en s.k. 
TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö 
för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner”.     

 

Sammanfattning av ärendet 
  Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 fattades beslut i 

ärendet - § 34 rörande Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostads-
nära insamling av förpackningar och tidningar. Kommunstyrelsens förslag var 
följande: ”Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets 
förslag införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor”. Kommunfullmäktige godkände härefter ett tilläggsyrkande 
från M och KD, med följande mening: ”Kommunstyrelsens ställningstagande 
bygger på att avtal tecknas med en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) 
som ersätter Borås Energi och Miljö för merkostnaderna i enlighet med förord-
ningens intentioner.” Olyckligtvis kom senare protokollet, av misstag, att inte 
återge det beslutade tilläggsyrkandet. 

Beslutet taget den 19 mars 2020 kommer kompletteras med det beslutade och 
godkända tilläggsyrkandet ”Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att 
avtal tecknas med en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter 
Borås Energi och Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens 
intentioner.”  
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§ 95 

Anmälningsärenden 

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

 
2020-06-30 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktions-
hinderverksamhet.   
Dnr 2020-00572 1.1.1.1  

 
2020-08-26 Motion av Stefan Lindborg (V): Tillgängliggör statistik om 

fristående skolor.    
Dnr 2020-00636 1.1.1.1 

 
2020-08-26 Motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal Corona-

kommission. 
Dnr 2020-00640 1.1.1.1  

 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2020-08-19 Länsstyrelsens beslut 2020-08-19 att utse Therése Björklund (S) 

som ny ledamot för avlidne kommunfullmäktigeledamot Leila 
Pekkala (S) samt att utse Mohamed Ben Maaouia (S) som ny 
ersättare från och med den 13 augusti 2020 till och med den 14 
oktober 2022. 

  Dnr 2020-00554 1.1.1.2 
 
2020-08-19 Dom från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen i mål 

nr P 1361-20. Överklagat beslut: Kommunfullmäktige i Borås 
kommuns beslut den 20 februari 2020 § 26. Saken: Detaljplan för 
Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfsebo Mark- och miljö-
domstolen avslår överklagandena.  
Dnr 2017-00437 214    
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§ 96 Dnr KS 2020-00554 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som 
kommunalråd och som ledamot i Kommunstyrelsen den 31 augusti 2020. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till kommunalråd från och med 2020-09-01 till och med 
nästa gång val av kommunalråd förrättas. 
 
Nuvarande ersättaren Ylva Lengberg (S) väljs som ledamot i Kommunstyrelsen 
från och med 2020-09-01 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa 
gång. 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen från 
och med 2020-09-01 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Therése Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Borås 
Stadshus AB från och med 2020-09-01. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Borås Stadshus AB från och med  
2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Therése Björklund (S) väljs till ersättare i Borås Stadshus AB från och med 
2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Ylva Lengberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskole-
nämnden. 
 
Johan Dahlberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden 
och ledamot i Kommunfullmäktige från och med 2020-09-01. 
 
Ulla Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Valnämnden. 
 
Elisabeth Ivarsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur-
nämnden. 
 
Raimon Tahvonen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 
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Åke Ekvad (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjnings-
nämnden, ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Kommunfullmäktiges 
beredningsgrupp för Medborgarinflytande. 
 
Nuvarande ersättaren Emanuel Mäkinen (KD) väljs till ledamot i Lokalförsörj-
ningsnämnden till och med 31 december 2022.  
 
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Borås 
Energi och Miljö AB. 
 
Ronny Nyberg (SD) väljs till ersättare i Borås Energi och Miljö AB till och med 
2022 års verksamhet. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Samhälls-
byggnadsnämnden. 
 
Jessica Halin (SD) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till och med 
31 december 2022. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Akademiplatsen 
AB. 
 
Emelia Silbvers (SD) väljs till ledamot i Akademiplatsen AB till och med 2022 
års verksamhet. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arvodesdelega-
tionen. 
 
Kristian Silbvers (SD) väljs till ledamot i Arvodesdelegationen till och med 31 
december 2022. 
 
Nikolas Mallek (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med 31 
december 2022. 
 
Bengt Fröjdlund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen LL 
Frimans donation. 
 
Sjuhärads Kommuner och Västra Götalandsregionen entledigar och utser 
gemensam revisor till uppdraget för Samordningsförbundet Sjuhärad och 
förslaget tillsänds samtliga kommuner för kommunalt beslut om gemensamt 
val: 
 
Ulf Sjösten (M) har entledigats från sitt uppdrag som revisor för 
Samordningsförbundet Sjuhärad. 
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Bo-Lennart Bäcklund (MP) har valts som revisor för Samordningsförbundet 
Sjuhärad till och med 2022 års verksamhet.    
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§ 97   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna får ställas. 
 
Fråga från Peter Wiberg (V) till Kulturnämndens ordförande Sara Andersson 
(S) hänskjuts till Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2020. 
 
Svaren på frågorna läggs till handlingarna.           

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har fem frågor inkommit som fogas som bilagor till 
protokollet.             

 

2020-00635 

Svar på fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Tom 
Andersson (MP) om koldioxidutsläpp  
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Stefan Lindborgs (V) fråga.  

 

2020-00641 

Svar på fråga av Anna Christensen (M) till Jan Idehed (C): Hur 
tryggar Tekniska nämnden säkerheten vid stadens cykelöver-
gångsställen? 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) svarar på Anna Christensens 
(M) fråga. 

 

2020-00643 

Svar på fråga av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S): Hur uppmärksammas FN:s 
internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Annette Carlsons (M) 
fråga. 
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2020-00642 

Svar på fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till kommunalråd 
Kerstin Hermansson (C) om arrendeavtal Gässlösa 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) svarar på Lars-Gunnar Coméns (M) 
fråga.  

 

2020-00639 

Fråga från Peter Wiberg (V) till Kulturnämndens ordförande Sara 
Andersson (S) angående att Solbacken hamnar i lokalbanken 
Frågan flyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september då Sara 
Andersson (S) ej närvarade på dagens sammanträde. 
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§ 98 Dnr KS 2020-00193 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Bakgrundskontroller återigen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 63, sid B 1836) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Stefan Lindborg (V): Bakgrundskontroller återigen 

2. Svar på Interpellation av Stefan Lindborg (V): Bakgrundskontroller 
återigen       
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§ 99 Dnr KS 2019-00772 1.2.2.1 

Revidering av Riktlinjer för resor  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 64, sid B 1839) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor.   
 
Reservationer 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen.    
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Olle Engström 
(SD), Eva Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen.                
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 103 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta 
styrdokumentet Riktlinjer för resor med föreslagna ändringar. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta det reviderade styrdokumentet Riktlinjer för 
resor.             
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Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 
och har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller 
dokumentet till och med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell 
rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen 
hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.    

Beslutsunderlag 
1. Komplettering till Miljö- och konsumentnämndens beslut om revidering av 

riktlinjer för resor, 2020-02-06 

2. § 351 Revidering av riktlinjer för resor, 2020-02-05    

 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.   
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen.   
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 100 Dnr KS 2020-00450 1.1.4.0 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 65, sid B 1850) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 242 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 
det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunen därigenom numera låta utförandet av sina 
uppgifter till någon annan kommun eller region. 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           

Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 
Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 
fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 
kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 
vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 
omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 
delegation av beslutanderätt.  
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§ 101 Dnr KS 2020-00422 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 66, sid B 1857) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med                
5 000 000 miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås 
Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala 
buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor 
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.   

 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M), Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers 
(SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD) 
och Maria Lindgren (SD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.         
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 256 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns.  

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert.  

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar.  

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.  

Nämnderna uppmanas återkomma till Kommunstyrelsen med vilka åtgärder 
som vidtas för att stärka kommunens gemensamma resultat. Bolagen uppmanas 
vidta åtgärder för att stärka stadshuskoncernens resultat.     
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Sammanfattning av ärendet 
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 skatteunderlaget under 
2020 har p.g.a. covid-19 fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora 
bortfall har hittills från statens sida kompenserats med ökade generella 
statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn inkl. förväntad 
kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till periodiseringsfond 
vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär alla 
tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella 
statsbidrag under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå 
under 2021. Trots dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna 
på ett resultat som är lägre än budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge 
ligger prognosen just nu på i stort sett ett 0-resultat. Två stora poster gör att 
resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå.        
 
Yrkande  
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 102 Dnr KS 2020-00452 2.4.2.4 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 
basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 
kök i Boråshallen  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 67, sid B 2184) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen för 
Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel 
och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i 
maximalt åtta år.        

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 258 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen för 
Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel 
och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i 
maximalt åtta år.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
tillstyrka Boråshallen AB:s ansökan om borgen avseende om- och tillbyggnad 
av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett 
helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser att detta ger Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan likställas 
med en evenemangsarena där publikkapaciteten kan, beroende på evenemang, 
uppgå till ca 3 000 personer.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 
kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.  

Boråshallen AB erlägger inte någon borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Enligt riktlinjer för 
Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till externa bolag och 
organisationer vara tidsatta till maximalt åtta år.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. Beslut Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-05-18   
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§ 103 Dnr KS 2019-00525 1.1.2.1 

Antagande av Borås Stads Strategi för friluftsliv 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 68, sid B 2190) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Borås Stads Strategi för friluftsliv med föreslagna ändringar: 

Sid 4     

För att utveckla friluftslivet i Borås Stad behövs en bred samverkan mellan 
privata markägare, kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också 
ske med andra aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som 
föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden 
ansvarar för att följa upp strategin.  

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås Stad: 

Öka tillgängligheten för alla genom att: 

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria. 
• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning. 
• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många. 
• Säkerställa den fysiska tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. 
• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 
• Samverka med föreningar och ideella organisationer, och privata markägare 
 
Sid 5  
Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att 
• Sprida kunskap om Allemansrätten, äganderätten, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. 
• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare. 
• Öka kunskapen om och tydliggöra äganderätten.    
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V), Gabriella 
Andersson (V), Stefan Lindborg (V), Peter Wiberg (V) och Inger Landström 
(V) till förmån för Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 106 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta Borås Stads Strategi för friluftsliv. 
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Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta 
Borås Stads Strategi för friluftsliv med föreslagna ändringar enligt nedan.  

Sid 4     

För att utveckla friluftslivet i Borås Stad behövs en bred samverkan mellan 
privata markägare, kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också 
ske med andra aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som 
föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden 
ansvarar för att följa upp strategin.  

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås Stad: 

Öka tillgängligheten för alla genom att: 

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria. 

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning. 

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många. 

• Säkerställa den fysiska tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med föreningar och ideella organisationer, och privata markägare 

 

Sid 5  

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att 

• Sprida kunskap om Allemansrätten, äganderätten, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare. 

• Öka kunskapen om och tydliggöra äganderätten. 

 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) mot 
beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.   
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Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till en ny strategi för 
friluftsliv. Nämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en 
friluftsplan för Borås Stad men efter dialog med berörda förvaltningar 
identifierades ett behov av en gemensam strategi, snarare än en plan. Arbetet 
övergick därför i en strategi.  

Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till 
grund för det fortsatta konkreta arbetet. Strategin för friluftsliv har tidigare varit 
på remiss och utifrån remissvaren har en del ändringar och tillägg gjorts. I sitt 
remissvar hade Kommunstyrelsen bland annat synpunkter på att 
jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i strategin. Kommunstyrelsen ansåg 
även att det behöver tillkomma en punkt i strategin för ökat tillgänglighet som 
handlar om fysisk tillgänglighet med särskilt fokus på funktionsnedsatta. Dessa 
synpunkter har blivit tillgodosedda i det nya förslaget.        

I strategin definieras friluftsliv på följande sätt:  

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling” 

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. Strategin omfattar hela kommunens geografiska yta, både 
land och vatten.  

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, såsom Vision 2025, 
Översiktsplanen, Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, 
Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och leder och 
cykelplanen.  

Strategin fokuserar på att:  

Öka tillgängligheten för alla  

Planera rätt med friluftslivet i fokus 

Vårda naturen och friluftsområdena 

Anpassa utbudet utifrån olika behov 

Anpassa informationen 

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om Borås Stads strategi för friluftsliv, 
2019-12-13  
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Yrkanden 
Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Anne-
Marie Ekström (L) och Magnus Sjödahl (KD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.  
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare yrkar Andreas Exner (SD) att följande mening på sida 3 ska utgå, 
”Friluftslivet ska vara jämställt så att alla, oavsett kön, kan ta del av det på 
jämställda villkor”.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till  
Sverigedemokraternas tilläggsförslag och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner 
nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Sverigedemokraternas tilläggs-
förslag”.  
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen röstas ja av Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Inger Landström (V), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson 
(S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Tom Andersson (MP), Therése 
Björklund (S), Lars-Åke Johansson (S), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), 
Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman (M), Ida Legnemark (V), Jan 
Idehed (C), Lars-Gustaf Andersson (L), Yvonne Persson (S), Ninni Dyberg (S), 
Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Hans 
Gustavsson (KD), Annette Nordström (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita 
Isegren (M), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C), Soroush Rezai (L), 
Jessica Eng Strömberg (S), Kent Hedberg (S), Emina Beganovic (S), Per 
Carlsson (S), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), 
Peter Wiberg (V), Alexander Andersson (C), Johan Wikander (L), Bengt Bohlin 
(S), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Magnus 
Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jolly Bou Rahal (M), Gabriella Andersson 
(V), Mattias Danielsson (C), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie 
Samuelsson (S), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), 
Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Liridona Rexhepi (S), Christina 
Waldenström (-), Anna Christensen (S), Anne-Marie Ekström (L), Ulrik Nilsson 
(M) och Per-Olof Höög (S) 
 
samt nej av Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), 
Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD, Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren (SD), Anders Alftberg 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11:  
 
Sverigedemokraternas tilläggsförslag avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist 
(SD), Eva Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas tilläggsförslag. 
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§ 104 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

Borttagande av Investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 69, sid B 2210) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys 
av:  

- vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 

- vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared 

- vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på 
Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad 
kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli  

- vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras  

- om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala 
verksamheten    

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 257 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 
genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 
2020-2022.  

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 
att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 
miljoner kronor pausas under 2020.   
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Servicenämnden uppdras återkomma med besked om omfattning av nödvändig 
ombyggnation på Pantängen.  

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att, medelst extern konsult, återkomma 
med en samlad plan för alla förvaltningars lokalbehov på 5-10 års sikt. Planen 
bör innefatta en behovsanalys av behov av investering i nya lokaler, såväl 
inhyrda som ägda, samt ombyggnation av befintliga lokaler. Planen ska studera 
samordningsvinster vid eventuell samlokalisering av förvaltningar och bolag, 
samt lämplig lokalisering av lokaler för dataservice.  Planen ska redovisa hur 
kommunen på kostnadseffektivast sätt, med vunna synergieffekter av 
samlokalisering av verksamheter, kan lösa förvaltningarnas lokalbehov på längre 
sikt. 
 
I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V), Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD).  

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudget 2020 finns objektet Ny- och ombyggnation av Pantängen 
upptaget med en beräknad utgift om 53 mnkr fördelat över åren 2020-2021. 
Investeringen avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad 
användning av befintliga lokaler. I syfte att se över och optimera den totala 
lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.   

Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared. 

Verksamheterna i kvarteret Nornan ska prövas för eventuell flyttning till 
Kyllared, då detta kvarter i framtiden kan komma att behövas för 
utbildningsverksamhet. Även andra verksamheter på andra platser kan komma 
att prövas för flyttning till Kyllared.  

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 
Yrkande 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Ida Legnemark (V) och Tom 
Andersson (MP) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
återremissyrkande, se bilaga. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner sistnämna proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 105   

Ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendena 70-76 utgår och överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2020.            

Sammanfattning av ärendet 
Ärendena 70-76 utgår och överflyttas till Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2020      
 
Nr 70 Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 
Nr 71 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!  
Nr 72 Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping 
Nr 73 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Anhörigstöd för barn under 18 

år 
Nr 74 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): 

Särskilt begåvade elever 
Nr 75 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens 

historia i samband med 400-årsfirandet  
Nr 76 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), 

Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut 
Saltemads camping på entreprenad!      
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Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

Motion Kommunfullmäktige 
2020-08-27 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet 

Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  

I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  

Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  

I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  

Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 

Kommunfullmäktige besluta 

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna  

Annette Carlson (M) 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson (KD) 
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Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

Motion till kommunfullmäktige: 

Tillgängliggör statistik om fristående skolor 

I somras stod det klart att Skolverket inte längre kommer att publicera statistik om enskilda 
skolor. Bakgrunden till beslutet är att Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövning för en 
tidigare dom från vintern 2019 i Kammarrätten som gav SCB rätt att med hänvisning till de 
privata skolornas möjlighet att konkurrera inte lämna ut vissa uppgifter om fristående skolor 
till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna avsåg bland annat 
elevsammansättning, hur stor andel av eleverna som slutför sin utbildning inom tre eller fyra 
år och elevernas betyg. För att kommunala skolor inte ska särbehandlas har Skolverket valt att 
inte publicera statistik på annat än riksnivå. 

Det faktum att man omöjliggör för föräldrar och elever, andra myndigheter samt intresserad 
allmänhet att kunna ta del av uppgifter på skolnivå är en absurd konsekvens av den 
marknadsskola som Sverige har fått. Politiska krafter som värnar ett så kallat fritt skolval 
borde vara de som upprörs mest av att möjligheten till informerade val omöjliggörs. 
Vänsterpartiet är motståndare till marknadsskolan, men så länge våra skattemedel finansierar 
de fristående skolorna måste det vara möjligt för samhällets medborgare att få reda på 
relevant information. 

Regeringen har gett Skolverket i uppgift att föreslå författningsändringar som löser problemet. 
Även om detta inte löser grundproblemet är det ett bra initiativ. Kommunen har emellertid 
möjlighet att ta egna initiativ på området och därmed tillgängliggöra statistisk om skolor för 
elever, föräldrar och intresserad allmänhet. 

Med anledning av detta föreslår jag 

att Borås Stad sammanställer relevant statistik från de kommunala skolor och de fristående 
skolor som önskar delta och tillgängliggör detta på ett pedagogiskt sätt för elever, föräldrar 
och intresserad allmänhet 

Borås, 2020-08-25 
Stefan Lindborg (V) 
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Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

Motion Kommunfullmäktige 
2020-08-26 

Motion: Tillsätt en lokal corona-kommission 

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

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

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

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

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Tillsätta en lokal corona-kommission för att utreda Borås Stads hantering av covid-19 och dess 

konsekvenser samt för att dra lärdomar inför framtida krissituationer.  

Ulrik Nilsson (M) 
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27: 

Fråga till kommunalrådet Tom Andersson (Mp) 

I december 2019 antog Borås Stad en koldioxidbudget. Vänsterpartiet var ett av de partier i 
kommunfullmäktige som välkomnade detta initiativ. Vi står fast vid att koldioxidbudgeten är 
ett viktigt verktyg för att staden ska kunna uppfylla sin del av Parisavtalet. I 
koldioxidbudgeten slås det fast att utsläppen av koldioxid behöver minska med 16 procent 
varje år fram till 2040. Om inget görs har vi bara sex år på oss innan vår budgeterade mängd 
är använd. Minskar inte utsläppen med 16 procent i år – och vi står fast vid målsättningen att 
begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5-2 grader – blir konsekvensen att de 
nödvändiga utsläppsminskningarna kommande år blir ännu större. 

Nu har två tredjedelar av 2020 passerat, med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet 
Tom Andersson om han bedömer att målsättningen om minskade koldioxidutsläpp kommer 
att nås innevarande år? 

Stefan Lindborg (V) 

Kommunfullmäktiges protokoll  |  27 augusti 2020 33



Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga: Hur tryggar Tekniska nämnden säkerheten vid stadens cykelövergångsställen? 

Vid trafikljuset för cyklister vid Kungsleden/Yxhammarsgatan, ser inte bilister när cyklister får 
grönt trafikljus. Bilisterna ser gångtrafikanternas trafikljus, som är rött, samtidigt som 
cyklisterna korsar Kungsleden. En ouppmärksam svängande bilist kan missa cyklistens gröna 
ljus och bara se den gåendes röda ljus. Bilisten tror då att cyklisten cyklar mot rött.  

Med anledning av ovanstående, vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens 
ordförande, Jan Idehed (C):  

- Kommer Tekniska nämnden vidta någon åtgärd för att uppmärksamma bilister på att
cyklisterna har grönt ljus, då gångtrafikanterna har rött ljus, exempelvis genom ett
cykeltrafikljus vänt mot bilisterna?

- Finns det andra visuella hjälpmedel som Tekniska nämnden planerat för att
trafiksäkra övergångarna med trafikcykelljus i Borås och uppmärksamma bilisterna?

Anna Christensen (M) 
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga till ansvarigt kommunalråd – Hur uppmärksammas FN:s 
internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor? 

Kommunfullmäktige biföll 18 juni 2014 en motion, inlämnad av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD), om att 
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Stadsdelsnämnd 
Väster fick sedan, inom ramen för sitt samordningsansvar för Individ- och familjeomsorgen, i 
uppdrag att samordna arbetet med att uppmärksamma dagen. 

Sex år har gått och det har genomförts en omorganisation där Arbetslivsnämnden har ansvaret 
för våld i nära relationer och Fritid- och folkhälsa har ansvarat för arbetet med en kommun fri 
från våld. Individ- och familjeomsorgen har samlats i en nämnd, men har inte i den nya 
organisationen ansvaret för relationsvåld. 

Min frågor till kommunalrådet är därför: 

Vilken nämnd ansvarar idag för att FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 
uppmärksammas i Borås? 

Kommer dagen uppmärksammas den 25 november 2020 och i så fall, på vilket vis? 

Borås 2020-08-25 

Annette Carlson (M) 
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga till Kerstin Hermansson (c) 
Kommunalråd Borås Stad 

Stadens översiktsplan pekar ut Gässlösa som i framtiden skall integreras i den centrala 
stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, arbetsplatser, handel och levande 
stadsgator. Kring detta råder politisk enighet så vitt jag kan förstå. Det lär inte råda någon 
tvekan om att Gässlösa skall utvecklas till ett nytt spännande bostadsområde.  

Naturligtvis förutsätter Gässlösaprojektet att de flesta företag som finns där idag måste 
flytta. Aktiva företagare i området förstår detta men är i sin dagliga gärning och planering 
inför framtida investeringsbeslut helt beroende på att erhålla tydlig information om när det 
börjar bli dags att flytta på sig och huruvida Borås Stad kan vara behjälplig med att finna ny 
lämplig industrimark. 

De företag som äger sin egen mark och en del andra har inte akut bråttom med att få besked 
från kommunen, men det har framkommit att ca 10-15 företag som arrenderar mark för sin 
verksamhet nu är i behov av synnerligen brådskande besked om vad som skall hända.  

Borås Stad har genom mark- och exploateringsavdelningen sagt upp arrendeavtalen under 
året och förväntar sig att berörda företag lämnar sina lokaler snarast. På grund av Corona-
pandemin har tidsfristen i en del fall förlängts. 

Arrendeföretagarna känner nu stor oro för vart de skall ta vägen om inte respit gives. Borås 
Stad har tydligt deklarerat att man vill vara en företagarvänlig stad. Frågan är dock hur detta 
nu i praktiken uppfattas av företagarna i Gässlösa. Det brinner i busken nu så att säga… 

Med tanke på att det rimligen kommer att dröja flera år till innan kommunen bestämt sig för 
när Gässlösaprojektet skall påbörjas på allvar och hur området skall se ut, kan man ställa sig 
frågan varför Borås Stad redan i år eller början av nästa år avser att avhysa ett flertal företag 
från området innan de fått klarhet i vart de skulle kunna flytta. Så agerar inte en företagar-
vänlig stad! 

Med anledning av ovanstående är mina frågor: 

- Varför är det så bråttom för kommunen säga upp arrendeavtalen för flera företag ute
på Gässlösa?

- Kommer kommunen att hjälpa till med att finna plats för ny lokalisering för berörda
företagare?

- Vore det inte lämpligt att vänta med avhysningsproceduren?
- Vart skall Gässlösaföretagare vända sig för att få information och hjälp med

etableringsfrågor?

Lars-Gunnar Comén (m) 
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till KF 20 08 27: 

Ett par frågor till Sara Andersson (S) angående att Solbacken 
hamnar i lokalbanken 
Den 24 augusti beslutade Kulturnämnden att lämna tillbaka huset Solbacken till 
Lokalförsörjningens lokalbank. Det innebär att de sista resterna av det en gång miljonstora årliga 
bidraget till föreningen Rockborgen nu är borta, genom att Kulturnämnden framgent slipper 
betala hyran till LFF. Enligt nämndens handlingar har hyran den senaste tiden uppgått till 295 tkr. 

I handlingarna framgår också att kulturförvaltningen får ett nytt uppdrag efter avslutad 
musikutredning. Denna gång ska man tillsammans med LFF och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen undersöka möjligheter att bedriva musikverksamhet i andra lokaler. 

Med reservation för att Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S) kanske inte vill (eller 
behöver) avslöja några kommande förslag på området vill jag ändå ställa ett par frågor: 

• När beräknas den nya utredningen vara färdig och är det rimligt att anta att mitt-S inte
kommer att lägga några förslag på området under tiden?

• Hur har de ca 400-700 tkr som föreningen Rockborgen en gång fick utöver hyran
omfördelats över tid? (OBS! Grova drag räcker).

Peter Wiberg (V) 
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Bilaga till § 104 Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges 
investeringsplan 2020-2022
Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

2020-08-27 

Alternativt förslag: Återremiss av ärende 17 (E6) - Borttagande av investeringsobjektet 
Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Liggande förslag om att ta bort investeringsobjektet Pantängen till förmån för en flytt av delar av 
Servicekontorets verksamhet till lokalerna på Kyllared, saknar risk- och konsekvensanalys, vilket 
omöjliggör en bedömning av beslutets rimlighet. I nedanstående beslutssats listas de frågor vi anser 
behöver besvaras för att beslut om investering på Pantängen ska kunna fattas på god grund.  

Kommunfullmäktige föreslås dras tillbaka hela investeringsanslaget, trots att det finns delar av 
investeringarna som redan är genomförda, vilket innebär att Servicenämnden kan behöva belasta 
driftsbudgeten för att täcka dessa kostnader, vilket slutligen kan drabba övriga förvaltningar med 
ökade kostnader.  

Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys av: 

- vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för Servicekontoret och
dess personal

- vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av lokalerna på Kyllared
- vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på Kyllared, kan vara

nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa investeringar i sådana
fall skulle bli

- vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet samlokaliseras
- om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala verksamheten

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  

Annette Carlson 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 
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