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Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 17 januari 2019 kl 18:00-
19:13 

 
Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Lennart Andreasson (V), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), 
Malin Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Leila Pekkala (S), Lars-Åke Johansson (S), Urban Svenkvist (M), 
Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), 
Ida Legnemark (V), Maj-Britt Eckerström (C),  Lars Gustaf Andersson (L),  Yvonne Persson (S), Ninni Dyberg 
(S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg 
(M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Anne Rapinoja, 
(V), Cecilia Andersson (C) , Andreas Cerny (L), Kent Hedberg (S), Christina Waldenström (MP), Sara 
Andersson (S), Per Carlsson (S),  Martin Nilsson (M), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Peter 
Wiberg (V), Johan Wikander (L), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Magnus 
Sjödahl (KD) , Hasse Ikävalko (M),  Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Gabriella Andersson (V), 
Mattias Danielsson (C), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S),  Marie Samuelsson (S), Sead Omerovic (S), 
Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva 
Lengberg (S), Liridona Rexhepi (S) och Anna Christensen (M).  

 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)                        - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Else-Marie Lindgren (KD)                                     - Åke Ekvad (KD) 
För Amanda Wiktorsson (M)                                        - Nils-Åke Björklund (M) 
För Alexander Andersson (C)                                       - Monika Hermansson Friedman (C) 
För Sofia Bohlin (S)                                                      - Bengt Bohlin (S) 
För Jolly Bou Rahal (M)                                                - Annette Nordström (M) 
  

Närvarande ersättare 
Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Lovisa Gustafsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Jan 
Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C), Soroush Rezai (L), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Valéria 
Kant (KD), Gunilla Christoffersson (KD), Anja Liikaluoma (S), Muharrem Binaku (S), Raija Leppänen (S), 
Therése Björklund (S), Leif Grahn (S), Marie Sandberg (S), Paulina Hanafi (S), Inger Landström (V), Tommy 
Josefsson (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP),  Göran Larsson (MP), Eva Eriksson (SD), Robert Skånberg 
(SD), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD). 

 
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18:15 och intar sin plats inför behandlingen av § 6.   
 
Else-Marie Lindgren (KD) anländer till sammanträdet kl 18:05 och intar sin plats inför behandlingen av § 7. 
 
Övriga 
Saier Yousef                                                                - valledare 
Göran Björklund                                                         - sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid     Kommunstyrelsens stora sessionssal kl 14:00-14:15 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 
januari 2019 
  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-12 

 Göran Björklund  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Magnus Sjödahl (KD) 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 1  

Val av justerande ledamöter................................................................................ 4 
§ 2  

Anmälningsärenden ............................................................................................ 5 
§ 3  

Inkomna interpellationer och enkla frågor ............................................................ 6 
§ 4 Dnr KS 2019-00040 1.1.1.3 

Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och fyllnadsval ...................... 7 
§ 5 Dnr KS 2019-00093 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga om byggnation av hyresrätter. ............................................. 8 
§ 6 Dnr KS 2018-00741 1.2.4.1 

Budget 2019 för de kommunala bolagen ............................................................. 9 
§ 7 Dnr KS 2018-00619 2.4.2.4 

Anhållan om kommunal borgen ......................................................................... 11 
§ 8 Dnr KS 2018-00724 1.1.6.1 

Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter....................................... 13 
§ 9 Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0 

Revidering av Arbetsmiljöpolicy ........................................................................ 15 
§ 10 Dnr KS 2017-00215 026 

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) - Dags att 
aktivt minska ohälsan i Borås Stad! ................................................................... 16 

§ 11 Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1 
Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Patric Silfverklinga (SD): #respektmetoo ........................................................... 17 

§ 12 Dnr KS 2018-00043 1.1.1.1 
Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ordförande om drogtester på Borås Stads 
gymnasieskolor ................................................................................................. 19 
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§ 1   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och 
Magnus Sjödahl (KD) med Leila Pekkala (S) som ersättare.     
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§ 2   

Anmälningsärenden 

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

 
2019-01-16  Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström (M), 

Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD) - Enklare 
vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning. 
Dnr 2019-00094 1.1.1.1 

 
2019-01-16 Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): En 

bättre skola i Borås. 
Dnr 2019-00095 1.1.1.1 

 
2019-01-16 Motion från Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel. 
Dnr 2019-00096 1.1.1.1      

      

      

      

 

 

 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  17 januari 2019

 B 5

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 2   

Anmälningsärenden 

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

 
2019-01-16  Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström (M), 

Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD) - Enklare 
vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning. 
Dnr 2019-00094 1.1.1.1 

 
2019-01-16 Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): En 

bättre skola i Borås. 
Dnr 2019-00095 1.1.1.1 

 
2019-01-16 Motion från Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel. 
Dnr 2019-00096 1.1.1.1      
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§ 3   

Inkomna interpellationer och enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
De enkla frågorna får ställas.             

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit som fogas som bilagor 
till protokollet.      
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§ 4 Dnr KS 2019-00040 1.1.1.3 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Bo-Göran Gunnarsson (MP), Svedjegatan 27, 504 45 Borås väljs till ledamot i 
Tekniska nämnden t.o.m. den 31 december 2022. 
 
Madeleine Larsson (MP), Ringargatan 8, 507 31 Brämhult väljs till nämndeman 
vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019. 
 
Kristian Silbvers (SD), Fjällvägen 6B, 518 40 Sjömarken entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB. 
 
Korrigering gällande Kommunala uppdrag beslutade i 
Kommunfullmäktige den 19-20 december 2018: 
 
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad ändras till Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad.  
Mandatperioden för huvudmän i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad följer allmänna 
valen och räknas från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma under 
mandatperioden 2019 - 2022.     
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§ 5 Dnr KS 2019-00093 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Ida Legnemark (V) till Ulf Olsson 
(S) om byggnation av hyresrätter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Ida Legnemarks (V) 
fråga. 
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§ 6 Dnr KS 2018-00741 1.2.4.1 

Budget 2019 för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 1, sid B 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (M), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Annette 
Nordström (M), Lisa Berglund (M), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M). 
 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet.    
 

Sammanfattning av ärendet      
Samtliga bolag      Utfall          Budget Prognos Budget 
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019 
Stadshusbolagen -215 79 102 -4 
Bostadsbolagen 37 29 60 29 
Totalt bolagen, ej eliminerat         -177                109                  162               25 
 
Bolagen budgeterar 2019 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 25 kronor (mnkr). Bostadsbolagen 
budgeterar liksom för 2018 med ett resultat på 29 mnkr, medan stadshus-
bolagen sänker budgeterat resultat från +79 mnkr till – 4 mnkr. Detta innebär 
att det budgeterade resultatet är 84 mnkr sämre än budget 2018, och 137 mnkr 
sämre än prognos 2018. 
Stadshuskoncernens försämrade resultat orsakas främst av lägre vinst för Borås 
Elnät AB till följd av negativt resultat för affärsområde Stadsnät, ett nollresultat 
för Borås Energi och Miljö AB då Energi- och Miljöcenter (EMC) på Sobacken 
driftsätts, samt ett planerat ökat underskott i Akademiplatsen AB till följd av att 
kongresshuset färdigställts. 
 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  17 januari 2019

 B 9

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr KS 2018-00741 1.2.4.1 

Budget 2019 för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 1, sid B 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (M), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Annette 
Nordström (M), Lisa Berglund (M), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M). 
 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet.    
 

Sammanfattning av ärendet      
Samtliga bolag      Utfall          Budget Prognos Budget 
Resultat efter finansnetto, mnkr 2017 2018 2018 2019 
Stadshusbolagen -215 79 102 -4 
Bostadsbolagen 37 29 60 29 
Totalt bolagen, ej eliminerat         -177                109                  162               25 
 
Bolagen budgeterar 2019 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 25 kronor (mnkr). Bostadsbolagen 
budgeterar liksom för 2018 med ett resultat på 29 mnkr, medan stadshus-
bolagen sänker budgeterat resultat från +79 mnkr till – 4 mnkr. Detta innebär 
att det budgeterade resultatet är 84 mnkr sämre än budget 2018, och 137 mnkr 
sämre än prognos 2018. 
Stadshuskoncernens försämrade resultat orsakas främst av lägre vinst för Borås 
Elnät AB till följd av negativt resultat för affärsområde Stadsnät, ett nollresultat 
för Borås Energi och Miljö AB då Energi- och Miljöcenter (EMC) på Sobacken 
driftsätts, samt ett planerat ökat underskott i Akademiplatsen AB till följd av att 
kongresshuset färdigställts. 
 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  17 januari 2019

B 10

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på 1,0 mdkr under 2019. Därutöver tillkommer Borås Energi och 
Miljö AB: s EMC-investering. EMC-investeringen, som totalt förväntas uppgå 
till 3,7 mdkr, planeras driftsättas slutligt under 2019. Största investeringar 
budgeteras för Borås Energi och Miljö AB på 260 mnkr exklusive EMC, AB 
Bostäder i Borås 418 mnkr och Borås Elnät AB 229 mnkr. 
 
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte 
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17, § 567  
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.  
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Kristian 
Silbvers (SD), Andreas Exner (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för  
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar 
bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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§ 7 Dnr KS 2018-00619 2.4.2.4 

Anhållan om kommunal borgen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 2, sid B 172) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus erhåller en utökad kommunal borgen på 
maximalt 6 000 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas reducera den 
kommunala borgen i takt med att stiftelsen amorterar på det externa lånet. För 
den utökade borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift, vilken för 
närvarande utgör årligen 0,55%.                   

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad är sedan flera år i borgen för Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus 
och per 2017-12-31 uppgick borgensåtagandet till 9 265 000 kr.  

I juni i år beviljade Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för stiftelsen för 
verksamhetsåret 2017 och stiftelsen anhåller nu om att inom ramen för tidigare 
beviljade borgensbeslut ta upp ett nytt lån på 6 000 000 kr. Då det inte är 
möjligt att hänvisa till tidigare borgensbeslut, där underliggande krediter har 
amorterats, för att ta upp nya lån med kommunal borgen behandlas ärendet 
som en ansökan om en ny borgen. Stiftelsens planerade investering avser såväl 
nya stallar som ny vårdavdelning, personalutrymmen och utrymme för 
bilddiagnostik. Beräknad kostnad är 10 000 000 kr och stiftelsen avser 
egenfinansiera investeringen med 4 000 000 kr. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015 betalar Stiftelsen årligen en 
borgensavgift till Borås Stad på vid varje årsskifte utestående borgensåtagande. 
För att uppnå en marknadsmässig borgensavgift avseende den nya anhållan har 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus ombetts inkomma med en indikativ 
räntekostnad med kommunal borgen som säkerhet respektive pantbrev som 
säkerhet från den tänkta kreditgivaren. Det indikativa priset ger vid handen att 
skillnaden är 55 räntepunkter (0,55%) vilket därmed får anses utgöra en 
marknadsmässig borgensavgift. Storleken på borgensavgiften kommer att 
omprövas vid eventuella framtida låneomsättningar.           
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§ 7 Dnr KS 2018-00619 2.4.2.4 

Anhållan om kommunal borgen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 2, sid B 172) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus erhåller en utökad kommunal borgen på 
maximalt 6 000 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas reducera den 
kommunala borgen i takt med att stiftelsen amorterar på det externa lånet. För 
den utökade borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift, vilken för 
närvarande utgör årligen 0,55%.                   

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad är sedan flera år i borgen för Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus 
och per 2017-12-31 uppgick borgensåtagandet till 9 265 000 kr.  

I juni i år beviljade Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för stiftelsen för 
verksamhetsåret 2017 och stiftelsen anhåller nu om att inom ramen för tidigare 
beviljade borgensbeslut ta upp ett nytt lån på 6 000 000 kr. Då det inte är 
möjligt att hänvisa till tidigare borgensbeslut, där underliggande krediter har 
amorterats, för att ta upp nya lån med kommunal borgen behandlas ärendet 
som en ansökan om en ny borgen. Stiftelsens planerade investering avser såväl 
nya stallar som ny vårdavdelning, personalutrymmen och utrymme för 
bilddiagnostik. Beräknad kostnad är 10 000 000 kr och stiftelsen avser 
egenfinansiera investeringen med 4 000 000 kr. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015 betalar Stiftelsen årligen en 
borgensavgift till Borås Stad på vid varje årsskifte utestående borgensåtagande. 
För att uppnå en marknadsmässig borgensavgift avseende den nya anhållan har 
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus ombetts inkomma med en indikativ 
räntekostnad med kommunal borgen som säkerhet respektive pantbrev som 
säkerhet från den tänkta kreditgivaren. Det indikativa priset ger vid handen att 
skillnaden är 55 räntepunkter (0,55%) vilket därmed får anses utgöra en 
marknadsmässig borgensavgift. Storleken på borgensavgiften kommer att 
omprövas vid eventuella framtida låneomsättningar.           
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Kommunstyrelsens beslut 2018-12-03, § 521  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus erhåller en utökad kommunal borgen på 
maximalt 6 000 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas reducera den 
kommunala borgen i takt med att stiftelsen amorterar på det externa lånet. För 
den utökade borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift, vilken för 
närvarande utgör årligen 0,55%. 

Beslutsunderlag 
1. Handling nr 1, Stiftelsens ansökan 2018-08-31 
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§ 8 Dnr KS 2018-00724 1.1.6.1 

Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 3, sid B 175) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att 
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.            

 
Sammanfattning av ärendet    
Policyn ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, som gäller 
för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag, antogs 
av Kommunfullmäktige 2015 som en del i kommunens arbete för att förebygga 
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. En 
annan åtgärd var inrättandet av Centrum för kunskap och säkerhet – ett 
kunskapscentrum i Borås Stad.  

 
Kommunfullmäktige behöver besluta om en ny policy eftersom den befintliga 
bara gäller till och med 2018. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att befintlig policy är fortsatt ändamålsenlig. 
Policyn klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda, och 
tydliggör vad organisationen tillåter och inte tillåter.  
 
Förslaget innefattar enbart några ändringar av redaktionell art, där Centrum för 
kunskap och säkerhet skrivs in som en lämplig part att vända sig till vid frågor 
kring oegentligheter och korruption. Till följd av de små förändringarna i 
policyn har inte förslaget skickats ut på remiss. 
 
I bilaga finns föreslagen policy i spårbart skick, där överstrukna delar tas bort, 
och där understrukna delar läggs till.            
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 506 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att 
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag,  

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
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§ 8 Dnr KS 2018-00724 1.1.6.1 

Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 3, sid B 175) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att 
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.            

 
Sammanfattning av ärendet    
Policyn ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, som gäller 
för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag, antogs 
av Kommunfullmäktige 2015 som en del i kommunens arbete för att förebygga 
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. En 
annan åtgärd var inrättandet av Centrum för kunskap och säkerhet – ett 
kunskapscentrum i Borås Stad.  

 
Kommunfullmäktige behöver besluta om en ny policy eftersom den befintliga 
bara gäller till och med 2018. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att befintlig policy är fortsatt ändamålsenlig. 
Policyn klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda, och 
tydliggör vad organisationen tillåter och inte tillåter.  
 
Förslaget innefattar enbart några ändringar av redaktionell art, där Centrum för 
kunskap och säkerhet skrivs in som en lämplig part att vända sig till vid frågor 
kring oegentligheter och korruption. Till följd av de små förändringarna i 
policyn har inte förslaget skickats ut på remiss. 
 
I bilaga finns föreslagen policy i spårbart skick, där överstrukna delar tas bort, 
och där understrukna delar läggs till.            
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 506 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att 
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag,  

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  17 januari 2019

B 14

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-17 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

3. Bilaga, Policy: Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. 
Spårbara ändringar  

4. Bilaga, Policy: Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter. 
Föreslagen version 
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§ 9 Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0 

Revidering av Arbetsmiljöpolicy  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 4, sid B 188) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads arbetsmiljöpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 18 
augusti 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2019. 
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-12, § 483  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse Arbetsmiljöpolicy, revidering 
2. Beslutsförslag Arbetsmiljöpolicy, revidering 
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§ 9 Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0 

Revidering av Arbetsmiljöpolicy  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 4, sid B 188) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads arbetsmiljöpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 18 
augusti 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2019. 
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-12, § 483  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse Arbetsmiljöpolicy, revidering 
2. Beslutsförslag Arbetsmiljöpolicy, revidering 
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§ 10 Dnr KS 2017-00215 026 

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) 
- Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad! 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 5, sid B 194) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är därmed besvarad        

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-16 lämnat förslaget att Borås Stad aktivt börjar arbeta 
med förebyggande sjukskrivning för alla anställda.  

Borås Stad använder detta verktyg vid rehabilitering när så är möjligt och det 
förs samtal lokalt med försäkringskassan i Borås och vår företagshälsovård om 
hur Borås Stad än mer rutinmässigt kan arbeta med förebyggande sjukpenning.  

 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-26, § 499  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är därmed besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Fullmäktigeskrivelse 
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§ 11 Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn 
Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD): 
#respektmetoo 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 6, sid B 197) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 

Motionen avslås.          

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD) Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD).      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har 
vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att 
Borås Stad gör en kampanj utifrån metoo med ett bredare perspektiv och 
förslagsvis kallas #respektmetoo. Motionärerna föreslår att: Borås Stad 
utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
Borås Stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar 
att applicera materialets innehåll i sin utbildning.  
    
Motionen har skickats på remiss till Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
och Grundskolenämnden.  
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och 
hänvisar till att värdegrundsarbetet är ständigt pågående och levande. Metoo-
rörelsen har uppmärksammat hur viktigt det är med värdegrundsfrågor men 
nämnden anser att det arbete som redan görs idag inom ramen för 
värdegrundsarbetet är tillräckligt. 
Grundskolenämnden föreslår att motionen besvaras då grundskolan under 
hösten har en inplanerad kulturaktivitet med en teatergrupp som i sin 
föreställning kommer att lyfta frågor om jämställdhet, jämlikhet och 
gränssättning som är i linje med Metoo. Eleverna i årskurs 7 kommer sedan att 
arbeta vidare med ett studiematerial som finns som ett komplement till 
föreställningen. Nämnden anser vidare att motionens intention uppfylls i och 
med det dagliga arbetet med värdegrunden.  
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§ 11 Dnr KS 2018-00164 1.1.1.1 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn 
Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD): 
#respektmetoo 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 6, sid B 197) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 

Motionen avslås.          

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD) Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD).      

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har 
vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att 
Borås Stad gör en kampanj utifrån metoo med ett bredare perspektiv och 
förslagsvis kallas #respektmetoo. Motionärerna föreslår att: Borås Stad 
utarbetar ett kampanjmaterial enligt motionens intention. 
Borås Stad föreslår stadens grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar 
att applicera materialets innehåll i sin utbildning.  
    
Motionen har skickats på remiss till Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
och Grundskolenämnden.  
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och 
hänvisar till att värdegrundsarbetet är ständigt pågående och levande. Metoo-
rörelsen har uppmärksammat hur viktigt det är med värdegrundsfrågor men 
nämnden anser att det arbete som redan görs idag inom ramen för 
värdegrundsarbetet är tillräckligt. 
Grundskolenämnden föreslår att motionen besvaras då grundskolan under 
hösten har en inplanerad kulturaktivitet med en teatergrupp som i sin 
föreställning kommer att lyfta frågor om jämställdhet, jämlikhet och 
gränssättning som är i linje med Metoo. Eleverna i årskurs 7 kommer sedan att 
arbeta vidare med ett studiematerial som finns som ett komplement till 
föreställningen. Nämnden anser vidare att motionens intention uppfylls i och 
med det dagliga arbetet med värdegrunden.  
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Då värdegrundsarbetet är en del 
av det dagliga arbetet hos skolorna och vuxenutbildningarna och det i nuläget 
inte finns något behov av kampanjmaterial kring #respektmetoo anser 
Kommunstyrelsen att det inte är aktuellt att initiera en kampanj.     
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17, § 547  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås. 
 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande från Grundskolenämnden 2018-09-04 

2. Yttrande från Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 2018-08-30 

3. Motion #respektmetooo 2018-02-20  

 

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till motionen. 
Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Leif Häggbloms (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Leif Häggbloms (SD) yrkande”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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§ 12 Dnr KS 2018-00043 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande 
om drogtester på Borås Stads gymnasieskolor  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 7, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg (V) har ställt en interpellation till ordförande i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden om drogtester på Borås Stads gymnasieskolor.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har med anledning av ställda 
frågor gjort en uppföljning, i vilken alla gymnasieskolor varit delaktiga. 

Skolorna hanterar avstängningar utifrån den reglering som finns i Skollagen. 
Elever som nekar till att genomföra ett drogtest stängs per automatik inte av 
från skolan. 

Skolorna genomför olika insatser gällande det förebyggande arbetet, se tidigare 
redogörelse. Vilka insatser som genomförs skiljer sig lite åt mellan skolorna, då 
behoven utifrån de rådande elevgrupperna varierar. 

I uppföljningen tydliggjordes att samverkan med socialtjänsten behöver stärkas. 

Det tidigare samarbetet med Cedern upplevdes som mycket positivt av 
gymnasieskolorna och sågs som en framgångsfaktor i det drogförebyggande 
arbetet. I dagsläget arbetar Cedern mer behandlande och den tidigare testningen 
utförs inte längre, utan skolorna är hänvisade till vårdcentralen. Skolorna anger 
att det gör det svårare att upprätthålla en kontinuitet i det drogförebyggande 
arbetet och det gör det svårare att kvalitetssäkra återkoppling till elev, 
vårdnadshavare och skola. Tidigare arbetade Cedern även med skolkartläggning, 
vilket var till stor hjälp för gymnasieskolorna. Gymnasieskolorna skulle se 
mycket positivt på ett tydligare samarbete med Cedern igen. Detta samarbete 
anses vara en viktig del i det förebyggande arbetet. Önskemål om att Cedern 
skulle kunna besöka skolorna och informera om vad de kan hjälpa till med 
framkom i uppföljningen. Möjligen kan steget till att söka hjälp underlättas då. 
Under hösten har gymnasiekuratorerna haft gemensamma träffar med Cedern 
för att diskutera nya samarbetsformer. Inga konkreta lösningar har ännu 
presenterats. 
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§ 12 Dnr KS 2018-00043 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande 
om drogtester på Borås Stads gymnasieskolor  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 7, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg (V) har ställt en interpellation till ordförande i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden om drogtester på Borås Stads gymnasieskolor.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har med anledning av ställda 
frågor gjort en uppföljning, i vilken alla gymnasieskolor varit delaktiga. 

Skolorna hanterar avstängningar utifrån den reglering som finns i Skollagen. 
Elever som nekar till att genomföra ett drogtest stängs per automatik inte av 
från skolan. 

Skolorna genomför olika insatser gällande det förebyggande arbetet, se tidigare 
redogörelse. Vilka insatser som genomförs skiljer sig lite åt mellan skolorna, då 
behoven utifrån de rådande elevgrupperna varierar. 

I uppföljningen tydliggjordes att samverkan med socialtjänsten behöver stärkas. 

Det tidigare samarbetet med Cedern upplevdes som mycket positivt av 
gymnasieskolorna och sågs som en framgångsfaktor i det drogförebyggande 
arbetet. I dagsläget arbetar Cedern mer behandlande och den tidigare testningen 
utförs inte längre, utan skolorna är hänvisade till vårdcentralen. Skolorna anger 
att det gör det svårare att upprätthålla en kontinuitet i det drogförebyggande 
arbetet och det gör det svårare att kvalitetssäkra återkoppling till elev, 
vårdnadshavare och skola. Tidigare arbetade Cedern även med skolkartläggning, 
vilket var till stor hjälp för gymnasieskolorna. Gymnasieskolorna skulle se 
mycket positivt på ett tydligare samarbete med Cedern igen. Detta samarbete 
anses vara en viktig del i det förebyggande arbetet. Önskemål om att Cedern 
skulle kunna besöka skolorna och informera om vad de kan hjälpa till med 
framkom i uppföljningen. Möjligen kan steget till att söka hjälp underlättas då. 
Under hösten har gymnasiekuratorerna haft gemensamma träffar med Cedern 
för att diskutera nya samarbetsformer. Inga konkreta lösningar har ännu 
presenterats. 
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I förvaltningen ”Handlingsplan för skolans agerande vid misstanke, 
medgivande eller konstaterande av drogaktivitet eller drogmissbruk hos elev” 
står angivet att ”Verksamhetschef ansvarar för utarbetande av en handlingsplan 
för skolans förebyggande arbete med att motverka drogaktivitet och 
drogmissbruk.”  Skolor som inte tagit fram en plan för det förebyggande 
arbetet behöver göra det inom kort. Skolorna behöver också inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet följa upp och utvärdera de åtgärder som 
genomförs.   

 

 

      

 

 

 

MOTION 
Kommunfullmäktige 2019-01-17 

Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 

Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Att öka äldres 
självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartierna, Moderaterna 
och Kristdemokraternas äldrepolitik. Vi vill därför, med anledning av regeringens förslag till lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som träde i kraft den 1 juli 2018, återinföra förenklad 
biståndsbedömning i Borås.  

För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för vederbörande viktigast att veta vilken tid man förfogar över och att man 
får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet 
samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp som i 
högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. 
Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över vad, när 
och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha kontroll över 
sin vardag på villkor som liknar andras.  

Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser.  

Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja särskilt viktig 
när de själva har svårt att hävda den. 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 införa förenklad
biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med ändringar i socialtjänstlagen
(2001:453)

För Moderaterna För Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Anna-Clara Stenström Hans Gustavsson 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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MOTION 
Kommunfullmäktige 2019-01-17 

Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 

Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Att öka äldres 
självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartierna, Moderaterna 
och Kristdemokraternas äldrepolitik. Vi vill därför, med anledning av regeringens förslag till lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som träde i kraft den 1 juli 2018, återinföra förenklad 
biståndsbedömning i Borås.  

För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för vederbörande viktigast att veta vilken tid man förfogar över och att man 
får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet 
samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp som i 
högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. 
Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över vad, när 
och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha kontroll över 
sin vardag på villkor som liknar andras.  

Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser.  

Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja särskilt viktig 
när de själva har svårt att hävda den. 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 införa förenklad
biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med ändringar i socialtjänstlagen
(2001:453)

För Moderaterna För Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Anna-Clara Stenström Hans Gustavsson 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel

Stora delar av kommunsverige står inför omfattande investeringbehov i välfärden och Borås är 
inget undantag. Investeringsbehovet kommer medföra en stor ökning av kommunens kostnader 
och redan nu varnar, bland annat Kommuninvest, för att Borås Stads kostnadsutveckling medför 
en tydlig ökad ekonomisk risk.  

För 2019 budgeterar Borås Stad med ett resultat som ligger klart under de finansiella målen. En 
naturlig följd blir att vår självfinansieringsgrad av stundande investeringar minskar, med andra ord 
att belåningsgraden ökar. Det är en utveckling som oroar oss.  

Vi politiker har ett ansvar att hantera våra gemensamma skattemedel med största varsamhet. För 
att möta det omfattande investeringsbehovet behöver vi politiker följa upp att skattemedel 
används så ändamålsenligt som möjligt. Vi behöver sannolikt även omprioritera bland 
kommunens befintliga åtaganden, samtidigt som det kommer att krävas noggrann styrning och 
uppföljning, både från politiker och ansvariga tjänstemän, för att vi ska klara av att möta 
framtidens behov i välfärden. Annars finns en överhängande risk att Borås Stad, särskilt om 
konjunkturen viker, inte klarar av att utföra sina välfärdsåtaganden gentemot medborgarna utan 
kommer behöva antingen dramatiska nedskärningar eller omfattande höjningar av 
kommunalskatten. 

Som ett led för att lyckas hålla nere kostnader och möjliggöra för kärnverksamheten att fortsatt 
kunna bedrivas med god kvalitét, är det vår mening att det årligen ska tas fram ett så kallat 

 över delar av kommunens utgifter 
som kan vara att betrakta som icke ändamålsenliga. Det vill säga kostnadsposter i den 
kommunala organisationen som inte helt och fullt kan motiveras med hänsyn till de politiska 
beslut som fattats eller den lagstiftning kommunen har att följa. En sådan redovisning bör även 
redogöra för investeringar som drabbats av onödiga fördyrningar och rena fall av slöseri med 
skattemedel. Redovisningen ska vidare innehålla en lista med delar av kommunens verksamhet 
som skulle kunna utföras till lägre kostnad utan väsentliga försämringar av verksamhetens kvalité, 
antingen i egenregi eller av extern utförare.  

Redovisningen skulle öka transparensen mot våra kommuninvånare om hur deras inbetalade 
skatter används, samtidigt som det skulle ge oss politiker underlag till en husesyn av kommunens 
utgifter. 

Med anledning av ovanstående föreslås  

Kommunstyrelsen uppdras årligen ta fram en redovisning av slöseri med skattemedel med syfte att 

1. Lista kostnadsposter i den kommunala organisationen som kan vara att betrakta som inte nödvändiga eller
slöseri med skattemedel enligt motionens intention samt att

2. lista delar av kommunens verksamhet som, i jämförelse med genomsnittskostnaderna i kommunsverige, borde
kunna utföras till lägre kostnad utan att det medför väsentliga försämringar av dess kvalité

Niklas Arvidsson (KD) Annette Carlson (M) 

Kommunalråd Kommunalråd 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel

Stora delar av kommunsverige står inför omfattande investeringbehov i välfärden och Borås är 
inget undantag. Investeringsbehovet kommer medföra en stor ökning av kommunens kostnader 
och redan nu varnar, bland annat Kommuninvest, för att Borås Stads kostnadsutveckling medför 
en tydlig ökad ekonomisk risk.  

För 2019 budgeterar Borås Stad med ett resultat som ligger klart under de finansiella målen. En 
naturlig följd blir att vår självfinansieringsgrad av stundande investeringar minskar, med andra ord 
att belåningsgraden ökar. Det är en utveckling som oroar oss.  

Vi politiker har ett ansvar att hantera våra gemensamma skattemedel med största varsamhet. För 
att möta det omfattande investeringsbehovet behöver vi politiker följa upp att skattemedel 
används så ändamålsenligt som möjligt. Vi behöver sannolikt även omprioritera bland 
kommunens befintliga åtaganden, samtidigt som det kommer att krävas noggrann styrning och 
uppföljning, både från politiker och ansvariga tjänstemän, för att vi ska klara av att möta 
framtidens behov i välfärden. Annars finns en överhängande risk att Borås Stad, särskilt om 
konjunkturen viker, inte klarar av att utföra sina välfärdsåtaganden gentemot medborgarna utan 
kommer behöva antingen dramatiska nedskärningar eller omfattande höjningar av 
kommunalskatten. 

Som ett led för att lyckas hålla nere kostnader och möjliggöra för kärnverksamheten att fortsatt 
kunna bedrivas med god kvalitét, är det vår mening att det årligen ska tas fram ett så kallat 

 över delar av kommunens utgifter 
som kan vara att betrakta som icke ändamålsenliga. Det vill säga kostnadsposter i den 
kommunala organisationen som inte helt och fullt kan motiveras med hänsyn till de politiska 
beslut som fattats eller den lagstiftning kommunen har att följa. En sådan redovisning bör även 
redogöra för investeringar som drabbats av onödiga fördyrningar och rena fall av slöseri med 
skattemedel. Redovisningen ska vidare innehålla en lista med delar av kommunens verksamhet 
som skulle kunna utföras till lägre kostnad utan väsentliga försämringar av verksamhetens kvalité, 
antingen i egenregi eller av extern utförare.  

Redovisningen skulle öka transparensen mot våra kommuninvånare om hur deras inbetalade 
skatter används, samtidigt som det skulle ge oss politiker underlag till en husesyn av kommunens 
utgifter. 

Med anledning av ovanstående föreslås  

Kommunstyrelsen uppdras årligen ta fram en redovisning av slöseri med skattemedel med syfte att 

1. Lista kostnadsposter i den kommunala organisationen som kan vara att betrakta som inte nödvändiga eller
slöseri med skattemedel enligt motionens intention samt att

2. lista delar av kommunens verksamhet som, i jämförelse med genomsnittskostnaderna i kommunsverige, borde
kunna utföras till lägre kostnad utan att det medför väsentliga försämringar av dess kvalité

Niklas Arvidsson (KD) Annette Carlson (M) 

Kommunalråd Kommunalråd 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Enkel fråga om byggnation av hyresrätter  

till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

I den statsbudget för 2019 som riksdagen fattade beslut om i december har de tidigare 
investeringsstödet för nybyggnation av hyresrätter tagits bort. I Borås finns ett stort behov av 
fler bostäder, inte minst hyresrätter. Allmännyttan är en viktig aktör när det gäller att erbjuda 
hyresrätter och i Borås Stad har investeringsstöd använts av några allmännyttiga bostadsbolag 
för att hålla hyrorna nere vid nyproduktion. Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande 
frågor till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 

1. Påverkar det uteblivna investeringsstödet planerna på nybyggnation i de allmännyttiga
bostadsbolagen i Borås?

2. Kommer det vidtas åtgärder från Borås Stad för att öka byggnationen av hyresrätter mot
bakgrund av de uteblivna statliga satsningarna?

Borås 2019-01-15 

Ida Legnemark (V) 

Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Avkastningskrav och finansiella mål 
Definitioner:
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster + finansiella 
kostnader / totalt kapital 
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,  
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.  

 

Bolag Resultat, mnkr Resultat-/Avkastningskrav Krav på ut- Finansiellt mål
enligt bolagets enligt Kommunfullmäktige delning till enligt Kommunfullmäktige
budget 2019 (kravet ställs på total bolagsnivå) ägaren, mnkr (mål inom parantes avser 2030)

Borås Stadshus AB -2,5 50 soliditet, %

Borås Energi och Miljö AB 0,1
2% 2019, 
3% 2022 avkastning på totalt kapital, % 10-12 (20) soliditet, %

Borås Elnät AB 41,1 4 avkastning på totalt kapital, % 45 20-25 soliditet, %
Borås Djurpark AB -13,0 -12 resultatkrav, mnkr *
Borås kommuns Parkerings AB 7,4 7-8 resultatkrav, mnkr 7-8 **
IBAB inkl db 9,0 3,5 avkastning på totalt kapital, % 8 (+5) *** 15 soliditet, %
BoråsBorås TME AB -19,2 -18,5 resultatkrav, mnkr *
Akademiplatsen AB -23,9 -24 resultatkrav, mnkr *
Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 resultatkrav, mnkr *
AB Bostäder i Borås 20,5 40/3 res före utrang mnkr/dir avk % 20/40 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB 3,0 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder 0,7 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus 0,8 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB 3,5 3,5 direktavkastning, % 10/25 soliditet, %, bokf/justerad

* Inget soliditetsmål, mål att aktiekapitalet ska bibehållas
** Inget soliditetsmål, lämnar vinst i koncernbidrag
*** IBAB ska vid behov utdela 5 mnkr extra från resultatet 2019 

Bilaga till § 6 Budget  2019 för de kommunala bolagen
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Bilaga till § 6 Budget 2019 för de kommunala bolagen
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Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 januari 2019 klockan 18:46:24. 
7. Budget 2019 för de kommunala bolagen (Nr 1) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a                                               X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e                                               X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                                X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a                                               X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                                X      
Amanda Wiktorsson                       (M)       3:e       Nils-Åke Björklund                       X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

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

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

SUMMA: 42 31 0 0 0 
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Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 januari 2019 klockan 19:05:48. 
12. Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) Motion: 
#respektmetoo (Nr 6) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a                                               X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e                                               X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a                                               X        
Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a                                               X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                               X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                               X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a                                                X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a                                               X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e                                               X        
Amanda Wiktorsson                       (M)       3:e       Nils-Åke Björklund                      X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a                                                X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e                                               X        

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

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

SUMMA: 62 11 0 0 0 
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