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Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, torsdagen den 28 april 2022 kl 13:00-21:22 

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Emina Beganovic (S), Eva Axell (S), Leif Gran (S), 
Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Marie Samuelsson (S), Anders Jonsson (S), Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S), 
Yvonne Persson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Andreas Ekström (S), Therése Björklund (S), Nicholas Gregory (S), Maria 
Hanafi (S), Malin Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), 
Ninni Dyberg (S), Cecilia Kochan (S), Gun-Britt Persson (S), Monika Hermansson Friedman (C), Kerstin Hermansson 
(C), Mattias Danielsson (C), Alexander Andersson (C), Maj-Britt Eckerström (C), Hans Gustavsson (KD), Gunilla 
Christoffersson (KD), Niklas Arvidsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD), Anna Svalander (L), 
Morgan Hjalmarsson (L), Andreas Cerny (L), Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP), Anna-Karin Gunnarsson 
(MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Mattias Karlsson (M), Paul-Andre Safko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen 
(M), Jonas Garmarp (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Annette Nordström (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Björn 
Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Maria Lindgren (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg 
(SD), Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och 
Stefan Lindborg (V). 
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Sara Andersson (S)   - Eva Axell (S) 
För Micael Svensson (S)   - Leif Gran (S) 
För Liridona Rexhepi (S)   - Marie Sandberg (S) 
För Sead Omerovic (S)   - Sören Björklund (S) 
För Mohammed Kossir (S)   - Nicholas Gregory (S) 
För Abdullahi Warsame (S)   - Maria Hanafi (S) 
För Kent Hedberg (S)   - Anethe Tolfsson (S) 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Mohamed Ben Maaouia (S) 
För Jessica Eng-Strömberg (S)  - Cecilia Kochan (S) 
För Cecilia Andersson (C)   - Monika Hermansson Friedman (C) 
För Lisa Berglund (KD)   - Gunilla Christoffersson (KD) 
För Ulf Sjösten (M)   - Mattias Karlsson (M) 
För Hasse Ikävalko (M)   - Paul-Andre Safko (M) 
För Nils-Åke Björklund (M)  - Lotta Löfgren Hjelm (M) 
För Jonas Ellerstrand (SD)   - Maria Lindgren (SD) 
För Peter Wiberg (V)   - Peter Lund (V) 
För Per Carlsson (S)   - Emina Beganovic (S) § 57-61 
För Hans Gustavsson (KD)   - Valéria Kant (KD) § 57-61 
För Anna-Karin Gunnarsson (MP)  - Tim Gahnström (MP) § 57-61 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Per-Jonas Carlsson (KD) § 57-61, Valéria Kant (KD) § 62-74 
För Marie Fridén (M)   - Mikael Wickberg (M) § 62-74 
För Oliver Öberg (M)   - Georg Guldstrand (M) § 62-74 
För Anna Svalander (L)   - Linda Pålemo (L) § 64-74 
För Andreas Exner (SD)   - Niklas Hallberg (SD) jäv § 66, § 72, § 74 
För Ylva Lengberg (S)   - Emina Beganovic (S) jäv § 72, § 74 
För Kerstin Hermansson (C)  - Jan Idehed (C) jäv § 72, § 74 
För Niklas Arvidsson (KD)   - saknas ersättare, jäv § 72, § 74 
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Närvarande ersättare 
Karl-Eric Nilsson (C), Patric Cerny (L), Göran Larsson (MP), Wiwi Roswall (M), Anders Johansson (M), Martin 
Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD), Björn Malmquist (SD), Lars-Erik Johansson (SD) och Jan Elfstrand (V). 
 
 
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 14:10 och intar sin plats under behandlingen av Årsredovisning 2021. 
 
Mikael Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 14:15. 
 
Hans Gustavsson (KD) anländer till sammanträdet kl 14:30 och intar sin plats under behandlingen av Årsredovisning 
2021. 
 
Anna-Karin Gunnarsson (MP) anländer till sammanträdet kl 14:40 och intar sin plats under behandlingen av 
Årsredovisning 2021. 
 
Per-Jonas Carlsson (KD) lämnar sammanträdet kl 16:00. 
 
Marie Fridén (M) lämnar sammanträdet kl 16:30. Hon ersätts av Mikael Wickberg (M) under behandlingen av 
Årsredovisning 2021. 
 
Patric Cerny (L) anländer till sammanträdet kl 16:35. 
 
Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 16:40. 
 
Wiwi Roswall (M) lämnar sammanträdet kl 16:45. 
 
Göran Larsson (MP) lämnar sammanträdet kl 19:20. 
 
Oliver Öberg (M) lämnar sammanträdet kl 19:40. Han ersätts av Georg Guldstrand (M) under behandlingen av 
Årsredovisning 2021. 
 
Anna Svalander (L) lämnar sammanträdet kl 20:40. Hon ersätts av Linda Pålemo (L) inför behandlingen av § 64. 
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Övriga 
Jon Hjärne   tjänsteförvaltare Ciceron/tf. enhetschef  
Lars-Olof Danielsson   stadsjurist  
Linus Lindelöf   praktikant Stadsledningskansliet  
Carl Morberg   kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset, Borås kl 11:00-11:26 

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 maj 2022 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 57-74 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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Ärendelista 
§ 57 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 5 
§ 58 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 6 
§ 59 Dnr KS 2022-00328 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval .......................... 7 
§ 60 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ........................................... 9 
§ 61 Dnr KS 2022-00362 1.2.3.3 

Revisionsberättelse och redogörelse för 2021 års granskning .......................... 12 
§ 62 Dnr KS 2022-00039 1.2.4.1 

Årsredovisning 2021 ......................................................................................... 13 
§ 63 Dnr KS 2022-00241 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2021 ............................................................... 17 
§ 64 Dnr KS 2021-00641 3.7.2.0 

Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet ...................................................................................... 18 

§ 65 Dnr KS 2021-00932 1.2.3.0 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de kommunala 
bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §........................................................... 20 

§ 66 Dnr KS 2021-00778 1.2.2.0 
Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 ................................ 22 

§ 67 Dnr KS 2021-00693 1.2.2.0 
Revidering av riktlinjer för styrdokument............................................................ 25 

§ 68 Dnr KS 2022-00260 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås ................ 26 

§ 69 Dnr KS 2022-00185 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås .................. 27 

§ 70 Dnr KS 2022-00087 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås ........................... 28 

§ 71 Dnr KS 2022-00207 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås .......................... 29 

§ 72 Dnr KS 2022-00230 1.1.1.25 
Bestämmelser om omställningsstöd pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning .......................... 30 

§ 73 Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 
Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-
2026 .................................................................................................................. 34 

§ 74 Dnr KS 2021-00743 1.1.1.1 
Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 
Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): 
Inga dubbla löner för tidigare politiker ............................................................... 36 
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§ 57   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Lennart Andreasson (V) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, fredagen den 6 maj klockan 11:00.      
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§ 58   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2022-03-29 Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette 

Carlson (M): Ukraina strider vår strid. 
Dnr 2022-00329 1.1.1.1 

 
2022-04-26 Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden mellan detaljplan och 

startbesked. 
Dnr 2022-00401 1.1.1.1  

 
2022-04-27 Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås rent och snyggt. 

Dnr 2022-00402 1.1.1.1 
 
2022-04-27 Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska matsvinnet. 

Dnr 2022-00403 1.1.1.1 
 
  
Till Kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 
 
2022-04-08 Länsstyrelsens beslut 2022-04-07 om fördelning av fasta 

valkretsmandat. 
Dnr 2022-00358 1.4.3.0 

 
 Borås kommun  
 Valkrets   Antal 
 Borås 1   20 
 Borås 2   21 
 Borås 3   24  
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§ 59 Dnr KS 2022-00328 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Maria Oscarson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Jonas Nygren (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.  
 
Maria Hermansson (C) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Borås Stadshus AB. 
 
Nuvarande ersättare Minna Engström Heino (M) väljs till ledamot i styrelsen 
för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till 
och med 2022 års verksamhet. 
 
Maria Hellsten Davidsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman. 
 
Lise-Lotte Pyrén Englund (KD) väljs till nämndeman till och med den 31 
december 2023. 
 
Jovan Vuckovic (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Annica Persson (SD) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Ronny Nyberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Servicenämnden, ersättare i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB och som 
ersättare i Borås kommuns Parkerings AB. 
 
Stefan Östanbäck (SD) väljs till ersättare i Servicenämnden till och med den 31 
december 2022. 
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Tomas Brandberg (SD) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi & Miljö 
AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Sam Siavashee (SD) väljs till ersättare i styrelsen för Borås kommuns Parkerings 
AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Anders Alftberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. 
  
Tomas Brandberg (SD) väljs till ersättare i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022.  
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§ 60   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna får ställas.  
Svaren på frågorna läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har fyra frågor inkommit som fogas som bilagor till 
protokollet. 
 
 
2022-00405 
Fråga av Anna Christensen (M) till kommunalrådet Ylva 
Lengberg (S): Gäller inte femårs-planen längre för att åtgärda 
brandskyddet? 
 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) svarar på Anna Christensens (M) fråga. 
 
 
2022-00409 
Fråga av kommunalrådet Andreas Exner (SD) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om Ryaverkets 
framtid 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga. 
 
 
2022-00406 
Fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till kommunalrådet Tom 
Andersson (MP): Finns det en plan att ersätta befintliga 
parkeringar? 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Lars-Gunnar Coméns (M) 
fråga. 
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2022-00408 
Fråga av Jan Nilsson (SD) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S) 
om skadegörelsen i Villa Freja 
 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) svarar på Jan Nilssons (SD) fråga.   
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ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSER 
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter 
anföranden av revisorskollegiets ordförande Boris Prejde (M), förste 
revisorsgruppens vice ordförande Nils-Gunnar Blanc (L) och andra 
revisorsgruppens vice ordförande Ingwer Kliche (S) om revisorsgruppernas 
granskning av verksamheten år 2021 debatteras årsredovisningen. Debatten 
inleds med att Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande, inleder. Därefter 
går ordet till respektive parti i storleksordning. 
 
Beslut fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först 
behandlas ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av 
årsredovisning med de övriga yrkanden som kan framkomma under debatten.  
 
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i 
Kommunfullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande 
nämnder, styrelsen och bolag eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i 
förestående beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick.    
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§ 61 Dnr KS 2022-00362 1.2.3.3 

Revisionsberättelse och redogörelse för 2021 års 
granskning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 44, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna 
nämnder och styrelser för 2021 års förvaltning.  
 
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för 
år 2021. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.  
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet.      
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§ 62 Dnr KS 2022-00039 1.2.4.1 

Årsredovisning 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 45, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 306 353 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2022 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2021 på sammanlagt 201 772 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2022 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Förskolenämnden beviljas att ianspråkta 5 000 000 kronor av sitt ackumulerade 
resultat. Beslutet avser 3 000 000 kronor till barn i behov av särskilt stöd samt  
2 000 000 kronor till utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna och 
Socialt hållbart Borås. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att ianspråkta 3 000 000 kronor av sitt 
ackumulerade resultat för att genomföra flygburen laserskanning av 
kommunens yta under 2022. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2022 ianspråkta 351 000 
kronor av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensations-
fonden. 
 
Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 
2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2021 för Borås Stad. 
 
Notera Kommunstyrelsens beslut att verksamheterna under 2021 i Borås 
Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & 
Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, 
Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, 
bedöms ha bedrivits i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i 
respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
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Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder och AB Toarpshus läggs till handlingarna.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 151 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 295 891 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2022 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet.  
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2021 på sammanlagt 201 772 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2022 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Förskolenämnden beviljas att ianspråkta 5 000 000 kronor av sitt ackumulerade 
resultat. Beslutet avser 3 000 000 kronor till barn i behov av särskilt stöd samt 2 
000 000 kronor till utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna och 
Socialt hållbart Borås. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att ianspråkta 3 000 000 kronor av sitt 
ackumulerade resultat för att genomföra flygburen laserskanning av 
kommunens yta under 2022. 
  
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2022 ianspråkta 351 000 
kronor av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensations-
fonden. Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med 
årsredovisning 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2021 för Borås Stad. 
 
Notera Kommunstyrelsens beslut att verksamheterna under 2021 i Borås 
Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & 
Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, 
Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, 
bedöms ha bedrivits i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i 
respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv.  
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder och AB Toarpshus läggs till handlingarna. 
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I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Hasse Ikävalko (M), Hans 
Gustavsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Stefan 
Lindborg (V). 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Hans Gustavsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet. 
 
Vidare lämnar Stefan Lindborg (V) en anteckning till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så 
rättvisande bild som möjligt över kommunkoncernens finansiella ställning och 
utveckling. Med kommunkoncernen menas i detta sammanhang inte bara den 
verksamhet som drivs under så kallade offentligrättsliga former. Även sådan 
verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, 
ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom 
kravet på en så kallad sammanställd redovisning är att en stor del av 
verksamheten i landets kommuner idag drivs under så kallade privaträttsliga 
former och att bilden av kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av 
om de kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag 
måste ses som en ekonomiskbeslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har 
det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste 
därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala 
ekonomiska engagemang.  
 
För att årsredovisningen också ska kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp 
kommer dokumentet successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så 
eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett mål i kommande 
årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det 
externa perspektivet viktigt, det vill säga hur medborgaren upplever 
verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också av den utveckling av 
verksamhetsmål som lagstiftningen ställer. Verksamhetsmålen innebär ett 
arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet och kvalitet 
med utgångspunkt från medborgarna och brukarna.  
 
Vid behandling av årsredovisningen ska Kommunfullmäktige också besluta om 
hur nämndernas resultat för det gångna året ska regleras. Enligt kommunens 
regler för budget- och verksamhetsuppföljning ska nämndernas resultat, såväl 
positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna 
redovisar i samband med nämndbudgeten eller i årsbokslutet hur de planerar 
använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige 
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fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas 
kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.       

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 med tillhörande bilagor  

Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Stefan Lindborg (V), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson 
(C), Andreas Cerny (L), Anethe Tolfsson (S), Ylva Lengberg (S), Yvonne 
Persson (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare yrkar Stefan Lindborg (V) på följande tilläggsförslag: Att Individ- och 
familjeomsorgsnämndens utgående resultat fastställs till -32 955 tusen kronor, 
att ackumulerade resultat i driftredovisningen i övrigt överförs från tidigare år 
till 2022 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat 
och verksamhet, se bilaga. 
 
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Stefan Lindborgs 
(V) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Stefan Lindborgs 
(V) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Stefan Lindborgs (V) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner 
nej har Kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37: 
Stefan Lindborgs (V) tilläggsyrkande bifalls. 
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§ 63 Dnr KS 2022-00241 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 46, B 1262) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2021.        

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 141 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2021.         

Sammanfattning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2021 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  
2021 har utmaningarna i spåret av pandemin fortsatt. Organisationens fokus 
har varit att möta effekterna av pandemin och de kompetensutmaningar som 
finns på kort och lång sikt. Två år med pandemi har krävt omställning och 
påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Digitaliseringstakten har ökat 
markant och bland annat varit en stor del i att möjliggöra distansarbete. 
Det finns mycket som Borås Stad gör, och kan göra, för att hantera framtida 
bemanningsbehov. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att 
vilja, orka och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Lösningar genom 
förändrade arbetssätt och digital utveckling kan öppna upp nya möjligheter. 
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan staden genom sin 
arbetsgivarpolitik hitta nya lösningar för att möta kompetensutmaningen.  
 
Borås Stad ska arbeta för ett jämställt arbetsliv där hälso- och arbetsmiljöarbetet 
prioriteras på samtliga ledningsnivåer. Medarbetare motiveras att gå från deltid 
till heltidsarbete och äldre medarbetare motiveras till ett längre arbetsliv. 
Digitalisering för att frigöra värdeskapande tid är en självklar del i ett hållbart 
arbetsliv. Kommunstyrelsen tar sitt ansvar och leder det strategiska arbetet och 
nämnderna har ett fortsatt uppdrag att arbeta för de förändringar som krävs i 
verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2021  
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§ 64 Dnr KS 2021-00641 3.7.2.0 

Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 47, B 1330) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet antas.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-21, § 116 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet antas.    

Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumenten i Borås Stad är indelade i aktiverande respektive normerande. 
Normerande styrdokument delas i sin tur in i olika nivåer där riktlinjer är ett 
rekommenderat sätt att agera. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet är ett sådant styrdokument. Nämnderna ska inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Genom uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen se till att nämnderna verkställer 
fullmäktiges beslut samt följer lagar och regler. 
 
Invånarna ska förvänta sig en god kvalitet oaktat utförare, vilket kräver insyn 
genom kontroll. Dessa riktlinjer omfattar verksamhet där Borås Stad är 
huvudman inom t.ex. områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och 
parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också för de 
kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän 
och omfattas därför inte av riktlinjerna. För de kommunala utförarna gäller 
samma regler som för de privata utförarna. De nuvarande riktlinjerna gäller till 
och med utgången 2021 och ska revideras. I samband med revidering har 
riktlinjerna skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgs-
nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Tekniska nämnden. 
Samtliga nämnder har tillstyrkt eller godkänt förslaget med tillägg.  

Beslutsunderlag 
1. Privata utförare-riktlinje 
2. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 

utförare av kommunal verksamhet från Tekniska nämnden, 2021-11-01 
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3. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Sociala omsorgsnämnden, 2021-10-
29 

4. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Vård- och äldrenämnden, 2021-10-
22 

5. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, 2021-10-22 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(37) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr KS 2021-00932 1.2.3.0 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de 
kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 § 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 48, B 1356) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-21, § 114 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ärendet läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att till Borås kommuns Parkerings AB 
påpeka att prissättning av parkering måste ske på affärsmässig grund och på sätt 
som medför att bolaget bedriver en kompetensenlig verksamhet och som inte 
innebär otillåten konkurrensverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare, i enlighet med kommunallagen 6:9, att 
följande kommunala bolag, under föregående kalenderår, har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i respektive 
bolags bolagsordning och övriga direktiv; 
 
BoråsBorås TME AB 
Borås Djurpark & Camping AB 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Elnät AB 
Borås kommuns Parkerings AB 
Akademiplatsen i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB 
Inkubatorn i Borås AB 
AB Bostäder i Borås  
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB  
Industribyggnader i Borås AB  
Borås Stadshus AB 
 
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att rapportera ärendet till 
Kommunfullmäktige.     
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. 
Uppsiktsplikten innebär bland annat att ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens 
uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen 
ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  

Beslutsunderlag 
1. Bolagsstyrningsrapport BoråsBorås TME AB 
2. Bolagsstyrningsrapport Borås Djurpark & Camping AB 
3. Bolagsstyrningsrapport Borås Energi och Miljö AB 
4. Bolagsstyrningsrapport Borås Elnät AB 
5. Bolagsstyrningsrapport Borås kommuns Parkerings AB 
6. Bolagsstyrningsrapport Akademiplatsen i Borås AB 
7. Bolagsstyrningsrapport Industribyggnader i Borås AB 
8. Bolagsstyrningsrapport Inkubatorn i Borås AB 
9. Bolagsstyrningsrapport AB Bostäder i Borås 
10. Bolagsstyrningsrapport Fristadbostäder AB 
11. Bolagsstyrningsrapport AB Sandhultsbostäder 
12. Bolagsstyrningsrapport AB Toarpshus 
13. Bolagsstyrningsrapport Viskaforshem AB 
14. Bolagsstyrningsrapport Borås Stadshus AB 
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§ 66 Dnr KS 2021-00778 1.2.2.0 

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-
2025 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 49, B 1449) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025. 

Jäv 
Andreas Exner (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
detta ärende. 
 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD).   

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-21, § 125 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Kristian Silbvers (SD) och Björn Qvarnström (SD) 
till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att återremittera ärendet Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-
plan) 2022-2025 och låta berörda sakägare och samfälligheter att inkomma med 
synpunkter. Om återremissyrkandet faller yrkar Sverigedemokraterna avslag på 
ärendet. 

Jäv 
Andreas Exner (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
detta ärende. 
 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Björn Qvarnström (SD).      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. God planering 
är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 
Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en framtida hållbar 
försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl invånare som 
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verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska belastningen 
på våra vattendrag. 
 
Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig 
VA-planering för hållbara allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 
 
Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en 
framträdande del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens 
bebyggelseutveckling.  
 
Syftet med att VA-planen har ett längre tidsperspektiv än fyra år är för att de 
boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras tidigt ska få 
information om dessa planer. Vilken lösning som är lämplig för ett område som 
idag inte är anslutet till allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en 
förbättrad VA-lösning och hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en 
VA-utbyggnad.  

Beslutsunderlag 
1. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 
2. Bilaga1 Beskrivning av omvandlingsområden  
3. Remissammanställning VA-plan 
4. Underlag Behov och anslutningspotential 
5. PM VA-plan 

Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(37) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Niklas Hallberg (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Maria Lindgren (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
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§ 67 Dnr KS 2021-00693 1.2.2.0 

Revidering av riktlinjer för styrdokument 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 50, B 1504) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för styrdokument fastställs. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn över styrdokumenten med 
syftet att minska antalet styrdokument genom att slå ihop eller ta bort 
dokumenten samt ge ett förslag på minskning av antalet nivåer av styrdokument 
i riktlinjen för styrdokument.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 131 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Riktlinjer för styrdokument fastställs. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn över styrdokumenten med 
syftet att minska antalet styrdokument genom att slå ihop eller ta bort 
dokumenten samt ge ett förslag på minskning av antalet nivåer av styrdokument 
i riktlinjen för styrdokument.    

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för styrdokument har setts över och har bland annat fått två nya 
bilagor och förtydligande vad gäller styrdokument som Kommunfullmäktige 
antar. 
 
Syftet med riktlinjen är att Borås Stad styrdokument fattas på rätt nivå, har en 
gemensam utformning, benämning, arbetssätt och struktur. 
Alla nämnder har givits tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder har 
tillstyrkt förslaget utom Stadsrevisionen som avstår från att yttra sig. 
Både Fritids-och folkhälsonämnden och Gymnasie-och Vuxenutbildnings-
nämnden har önskat en översyn över antalet styrdokument, vilket 
Kommunstyrelsen anser är ett bra förslag och föreslår därför 
Kommunfullmäktige att få ett sådant uppdrag. 

Beslutsunderlag 
1. Remissammanställning 
2. Förslag till riktlinjer för styrdokument  
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§ 68 Dnr KS 2022-00260 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de 
Gröna Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 51, B 1528) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2022 till Miljöpartiet de Gröna Borås kan utbetalas.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 132 
Kommunalt partistöd 2022 till Miljöpartiet de Gröna Borås kan utbetalas.       

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de Gröna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.        

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås.  
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§ 69 Dnr KS 2022-00185 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 52, B 1531) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2022 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 133 
Kommunalt partistöd 2022 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.       

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.         

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 
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§ 70 Dnr KS 2022-00087 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 53, B 1540) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2022 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 134 
Kommunalt partistöd 2022 till Moderaterna i Borås kan utbetalas. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Hasse Ikävalko (M) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Hasse Ikävalko (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén (M).      

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.         

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås   
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§ 71 Dnr KS 2022-00207 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 54, B 1544) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2022 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.        

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 135 
Kommunalt partistöd 2022 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.      

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.        

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås   
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§ 72 Dnr KS 2022-00230 1.1.1.25 

Bestämmelser om omställningsstöd pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 55, B 1546) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 66 röster mot 6: 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ylva Lengberg (S), Andreas Exner (SD), Niklas 
Arvidsson (KD) och Kerstin Hermansson (C) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ylva Lengberg (S) tjänstgör Emina Beganovic (S). 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD). 
För Niklas Arvidsson (KD) saknas ersättare. 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Jan Idehed (C).    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 137 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 Samordning, förändras genom att 
”Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra förvärvsinkomster, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

Protokollsanteckning 
Kristian Silbvers (SD) och Crister Spets (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ylva Lengberg (S), Andreas Exner (SD) och Kerstin 
Hermansson (C) i handläggning eller beslut i detta ärende. 
 
För Ylva Lengberg (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Crister Spets (SD). 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Mattias Danielsson (C).  

Sammanfattning av ärendet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
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kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19  förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare.  
OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
tillämpningsanvisningar. 
 
Arvodesdelegationen gör bedömningen att ytterligare lokala 
tillämpningsanvisningar behöver genomföras i OPK-KL18.  
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”.           

Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om omställningsstöd 

pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 

2. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 

3. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning (spårbar) 

Yrkanden 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.  
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
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 vill bifalla 
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 3. 
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§ 73 Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 56, B 1580) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 54 röster mot 17, 2 avstår: 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Maria Lindgren (SD), 
Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 139 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Utan eget ställningstagande: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att i Bilaga A under 
rubriken Kommunalråden ersätta meningen ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad” med ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,0 GN per månad”. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01, med justeringen att  arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN.     
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Sammanfattning av ärendet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna.        

Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar)  

Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
De alternativa förslagen är likalydande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationerna i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationerna i Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
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§ 74 Dnr KS 2021-00743 1.1.1.1 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och 
Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner för 
tidigare politiker 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 57, B 1624) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ylva Lengberg (S), Andreas Exner (SD), Niklas 
Arvidsson (KD) och Kerstin Hermansson (C) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ylva Lengberg (S) tjänstgör Emina Beganovic (S). 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD). 
För Niklas Arvidsson (KD) saknas ersättare. 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Jan Idehed (C).     

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 138 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ylva Lengberg (S), Andreas Exner (SD) och Kerstin 
Hermansson (C) i handläggning eller beslut i detta ärende. 
 
För Ylva Lengberg (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 
För Andreas Exner (SD) tjänstgör Crister Spets (SD). 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Mattias Danielsson (C).    

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria 
Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-22 lämnat in förslaget att revidera bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
samt lokal tillämpningsanvisning så att det ekonomiska omställningsstödet ska 
utges i högst ett år, samt att rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd ska 
upphöra om den förtroendevalde återvänder till en annan anställning.           
Motionen har inte skickats på remiss. 
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Arvodesdelegationen beslutade 2022-02-18 § 6 att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i 
uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska omställningsstödet utges 
med 85 procent”. 
 
Utifrån motioners intentioner bedöms motionen vara besvarad med anledning 
av arvodesdelegationens beslut då delegationen gjort bedömningen att ”Ett 
prisbasbelopp undantas från samordning”.      

Beslutsunderlag 
1. Motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson 

(KD), Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla 
löner för tidigare politiker  
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