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Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, torsdagen den 12 maj 2022 kl 17:00-20:59 

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Emina Beganovic (S), Leif Gran (S), Micael Svensson 
(S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Marie Samuelsson (S), Nicholas Gregory (S), Ylva Lengberg (S), Ulf 
Olsson (S), Yvonne Persson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Andreas Ekström (S), Therése Björklund (S), Mohammed 
Kossir (S), Maria Hanafi (S), Malin Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Lars-Åke 
Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Gun-Britt Persson (S), Cecilia Andersson (C), Kerstin 
Hermansson (C), Mattias Danielsson (C), Alexander Andersson (C), Monika Hermansson Friedman (C), Hans 
Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD), Britt-Marie 
Halldén (L), Morgan Hjalmarsson (L), Andreas Cerny (L), Johan Wikander (L), Tom Andersson (MP), Anna-Karin 
Gunnarsson (MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen 
(M), Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), 
Annette Carlson (M), Paul-Andre Safko (M), Marie Fridén (M), Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Björn 
Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg 
(SD), Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och 
Stefan Lindborg (V). 
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
För Sara Andersson (S)   - Leif Gran (S) 
För Sead Omerovic (S)   - Sören Björklund (S) 
För Anders Jonsson (S)   - Nicholas Gregory (S) 
För Abdullahi Warsame (S)   - Maria Hanafi (S) 
För Anna Svalander (L)   - Britt-Marie Halldén (L) 
För Pirita Isegran (M)   - Mattias Karlsson (M) 
För Maj-Britt Eckerström (C)  - Monika Hermansson Friedman (C) 
För Oliver Öberg (M)   - Paul-Andre Safko (M) 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Valéria Kant (KD) 
För Liridona Rexhepi (S)   - Marie Sandberg (S) § 75-80 
För Jessica Eng-Strömberg (S)  - Mohamed Ben Maaouia (S) § 75-80 
För Per Carlsson (S)   - Emina Beganovic (S) § 75-81 
För Malin Carlsson (S)    - Marie Sandberg (S) jäv § 83 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Marie Sandberg (S) jäv § 87 
För Björn Qvarnström (SD)  - Maria Lindgren (SD) § 87-98 
För Cecilia Andersson (C)   - saknas ersättare, jäv § 87 
För Anne-Marie Ekström (L)  - Linda Pålemo (L) jäv § 88 
 
Närvarande ersättare 
Eva Axell (S), Anethe Tolfsson (S), Gunilla Christoffersson (KD), Linda Pålemo (L), Patric Cerny (L), Tim Gahnström 
(MP), Lotta Löfgren Hjelm (M), Mikael Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Georg Guldstrand (M), Marie Jöreteg (M), 
Anders Johansson (M), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD), Björn Malmquist (SD), 
Anita Spjuth (V), Peter Lund (V) och Jan Elfstrand (V). 
 
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 17:08. 
 
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17:10. 
 
Jessica Eng-Strömberg (S) anländer till sammanträdet kl 17:55 och intar sin plats inför behandling av § 81. 
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Liridona Rexhepi (S) anländer till sammanträdet kl 17:55 och intar sin plats inför behandling av § 81. 
 
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17:40 och intar sin plats inför behandling av § 82. 
 
Björn Qvarnström (SD) lämnar sammanträdet kl 19:00. Han ersätts av Maria Lindgren (SD) inför behandlingen av § 87. 
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Övriga 
Jon Hjärne   tjänsteförvaltare Ciceron/tf. enhetschef  
Karin Adamsson  stadsjurist  
Carl Morberg   kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset, Borås kl 14:00-14:21 

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 maj 2022 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 75-98 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S) Anders Alftberg (SD) § 88 

 Justerare 
  

 Anne-Marie Ekström (L) § 75-87, § 89-98 Hans Gustavsson (KD) 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 75 

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 6 
§ 76 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 7 
§ 77 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 8 
§ 78 Dnr KS 2022-00396 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval .......................... 9 
§ 79 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ......................................... 10 
§ 80 Dnr KS 2022-00043 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- och 
äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L): Brist på 
äldreboendeplatser ........................................................................................... 11 

§ 81 Dnr KS 2021-00741 1.1.1.1 
Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S): Stadens möjlighet att reglera 
elsparkcyklarna ................................................................................................. 12 

§ 82 Dnr KS 2022-00197 1.2.3.1 
Regler för visselblåsarfunktionen ...................................................................... 13 

§ 83 Dnr KS 2017-00438 214 
Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan) ........................................ 14 

§ 84 Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut år 2021 ...................................................................................... 17 

§ 85 Dnr KS 2022-00226 2.6.1.2 
Villkorsändring Backvägen 7B ........................................................................... 19 

§ 86 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 
Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss Borttagande av 
investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges 
investeringsplan 2020-2022 .............................................................................. 21 

§ 87 Dnr KS 2022-00192 1.1.2.25 
Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund .................................. 23 

§ 88 Dnr KS 2022-00295 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås ............................... 24 

§ 89 Dnr KS 2022-00354 1.1.1.4 
Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås ............... 25 

§ 90 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 
Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor ......................... 26 

§ 91 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 
Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en 
del av nya stambanor ........................................................................................ 28 

§ 92 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 
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Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor ......................................................................................................... 30 

§ 93 Dnr KS 2018-00920 1.1.1.1 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera demokratin - 
införande av deltagarbudgetar .......................................................................... 32 

§ 94 Dnr KS 2019-00607 1.1.1.1 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler ........................ 33 

§ 95 Dnr KS 2019-00703 1.1.1.1 
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Landsbygdssäkra 
politiska beslut .................................................................................................. 34 

§ 96 Dnr KS 2020-00516 1.1.1.1 
Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 
Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant (KD): Borås 
Stad ska inte äga produktionsskog i Tranemo ................................................... 36 

§ 97 Dnr KS 2021-00657 1.1.1.1 
Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 
Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet ................................ 38 

§ 98 Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga ..................................... 39 
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§ 75   

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna fogas som bilagor till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har två frågor från Allmänheten inkommit till 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på inkomna frågor. 
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§ 76   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Anne-Marie Ekström (L) och 
Hans Gustavsson (KD) med Anders Alftberg (SD) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, onsdagen den 18 maj klockan 14:00.     
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§ 77   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2022-05-11 Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): 
 Energieffektivisera Borås. 
 Dnr 2022-00445 1.1.1.1  
 
  
Till Kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 
 
2022-05-10 Informationsbrev från Länsstyrelsen Västra Götalands län - Ny 
 lag om tobaksfria nikotinprodukter.    
 Dnr 2022-00435 1.3.1.0   
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§ 78 Dnr KS 2022-00396 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Inge-Björn Nilsen (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Servicenämnden. 
 
Bengt Brunius (L) väljs till ersättare i Servicenämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Dennis Söderberg (MP) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 
december 2022.  
 
Anah Sjösten (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Arbetslivsnämnden.  
 
Mathias Ruuska (M) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 
december 2022.    
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§ 79   

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 tre frågor inkommit som fogas som bilagor till 
protokollet.       
 
 
2022-00407 
Fråga av Leif Häggblom (SD) till kommunalrådet Tom Andersson 
(MP) om slamsugning i egen regi 
 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Leif Häggbloms (SD) fråga. 
 
 
2022-00444 
Fråga av kommunalrådet Annette Carlson (M) till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L) 
angående Ung företagsamhet 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L) 
svarar på kommunalrådet Annette Carlsons (M) fråga. 
 
 
2022-00443 
Fråga av kommunalrådet Andreas Exner (SD) till kommunalrådet 
Ylva Lengberg (S) om attraktiv arbetsplats för Socialsekreterare 
 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) svarar på kommunalrådet Andreas Exners 
(SD) fråga. 
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§ 80 Dnr KS 2022-00043 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
(L): Brist på äldreboendeplatser 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 58, B 1628) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) har avgivit svar på 
rubricerad interpellation.    

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- och äldrenämndens 

ordförande Johan Wikander (L): Brist på äldreboendeplatser 
2. Svar på interpellation av Johan Wikander (L): Brist på äldreboendeplatser     
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§ 81 Dnr KS 2021-00741 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Stadens 
möjlighet att reglera elsparkcyklarna 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 59, B 1631) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.    

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

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande 

Ulf Olsson (S): Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna 
2. Svar på interpellation av Ulf Olsson (S): Stadens möjlighet att reglera 

elsparkcyklarna     
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§ 82 Dnr KS 2022-00197 1.2.3.1 

Regler för visselblåsarfunktionen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 60, B 1636) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås Stads regler för visselblåsarfunktionen revideras och anpassas till den nya 
visselblåsarlag (lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) som trädde ikraft den 17 december 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 185 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Borås Stads regler för visselblåsarfunktionen revideras och anpassas till den nya 
visselblåsarlag (lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) som trädde ikraft den 17 december 2021.      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad inrättade 2017 en visselblåsarfunktion för att medarbetare och 
förtroendevalda skulle kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av 
personer i ledande ställning och känna sig trygga med att anmälningarna togs 
emot och hanterades på ett korrekt sätt. 
 
I december 2021 trädde en ny lag för visselblåsning i kraft som bland annat 
innebär ett starkare skydd för den som rapporterar om missförhållanden på sin 
arbetsplats och ett krav på att verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare 
ska ha interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning. 
Borås Stad har en visselblåsarfunktion på plats sedan tidigare som i stora delar 
uppfyller de krav som ställs i den nya visselblåsarlagen. De förändringar Borås 
Stad behöver göra är att revidera reglerna för visselblåsarfunktionen, uppdatera 
rutiner för bl.a. återkoppling till den som rapporterat samt uppdatera/utöka 
information på boras.se och intranätet. 
 
Kraven enligt nya lagen ska vara på plats senast den 17 juli 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Regler visselblåsarfunktionen 
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§ 83 Dnr KS 2017-00438 214 

Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan) 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 61, B 1645) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Att anta detaljplanen för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan). 

Reservation 
Mot beslutet 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Andreas Exners 
(SD) avslagsyrkande. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).      

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 180 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan). 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att tillstyrka 
detaljplanen för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan), under förutsättning att 
synpunkterna beaktas. Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör 
förtydligas i avseende hur bebyggelsens utformning är anpassad till sin 
omgivning. Vidare anser Kommunstyrelsen att förslaget omfattar fastigheter 
med för stora volymer, beaktat dess placering och kringliggande bebyggelse.    

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 
att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området. Planen avser att möjlig-
göra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det befintliga natur-
området, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar. 
 
Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen anpassas till 
terrängen och utformas med varsamhet till det befintliga naturområdet. Vilket 
innebär att byggnaden ska följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång 
som möjligt. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att anta detalj-
planen för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan).      

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 2022-03-29 
2. Planbeskrivning, 2022-03-25 
3. Utlåtande, 2022-03-25 
4. § 84 SBN Godkännandebeslut, 2022-03-25  

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att återemittera detalj-
planen för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan). 
 
Kommunfullmäktige anser att planbeskrivningen bör förtydligas i avseende hur 
bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. Vidare anser 
Kommunfullmäktige att förslaget omfattar fastigheter med för stora volymer, 
beaktat dess placering och kringliggande bebyggelse.  
 
Kommunfullmäktige noterar vidare att parkeringssituationen i området under 
flertalet år varit ytters besvärande. Planerad bebyggelser bedöms ytterligare 
försvåra situationen. Kommunfullmäktige anser att planbeskrivningen bör 
förtydligas i avseende hur fler parkeringsplatser skall möjliggöras i området, se 
bilaga. 
 
Vidare yrkar Andreas Exner (SD) avslag på Kommunstyrelsens förslag om 
återremissyrkandet faller. 
 
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 
Mot beslutet 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till 
Kommunstyrelsens förslag och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 84 Dnr KS 2021-00479 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 62, B 1690) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se 
bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 143 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Hasse Ikävalko (M) och Hans 
Gustavsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Hans Gustavssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  
 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
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tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 31 december 2021 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § 

LSS t.o.m. den 31 december 2021 
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§ 85 Dnr KS 2022-00226 2.6.1.2 

Villkorsändring Backvägen 7B 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 63, B 1711) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring för 
Backvägen 7B under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget.        

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 174 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag på villkorsförändring för 
Backvägen 7B under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
förslaget.          

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad hyr idag ett LSS gruppboende på adressen Backvägen 7B. Detta 
hyresavtal har fastighetsägaren sagt upp till och med 2022-06-30 för 
villkorsändring. För förlängning av hyresförhållandet har fastighetsägaren 
begärt nya villkor som framgår i ett hyresavtal som fastighetsägaren bifogat 
uppsägningen. De förändringar som fastighetsägaren önskar är omfattande och 
innefattar bland annat, höjdhyra, justering av index, förändringar gällande 
underhållsansvaret och konsumtionsavgifter etc. Samtliga av dessa punkter 
gynnar fastighetsägaren och inte Borås Stad som hyresgäst. 
 
Flertal samtal mellan LFF och fastighetsägaren har skett men inte lett fram till 
någon överenskommelse. Detta har lett till att Borås Stad som hyresgäst har 
ansökt om medling hos Hyresnämnden i ärendet. Fastighetsägaren och Borås 
Stad möttes i Hyresnämnden 23 mars 2022. Fastighetsägaren vidhöll att hyra på 
den nya nivån och med de nya villkoren är att betrakta som marknadsmässig 
hyra. Borås Stad hävdar att så inte är fallet. Parterna träffade efter förliknings-
samtal ändå en överenskommelse enligt följande: 
 
”Hyrestiden ska från och med den 1 juli 2022 bestämmas till tre år med en 
förlängningstid om tre år. I övrigt ska de villkor gälla som framgår av 
hyresvärdensavtalsförslag” (ur Hyresnämndens protokoll, ärende nr 4958-21). 
 
Borås Stad anser fortfarande inte att hyresnivån i fastighetsägarens avtalsförslag 
är att betrakta som marknadsmässig hyra, men går ändå med på villkoren, av 
hänsyn till de som bor i den av Borås Stad förhyrda fastigheten. Hyresnivån 
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skulle ha kunnat bestridas av Borås Stad, men inte utan att avflyttning från 
fastigheten först sker. 
 
Berörda förvaltningar har varit delaktiga i beslutet och det är av stor vikt för 
Sociala omsorgsförvaltningen att inte behöva avflytta från objektet. Nuvarande 
bashyra för objektet är 423 234 kr/år. Nya villkor för bashyra från 
fastighetsägaren är 1 334 000 kr/år.      

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Backvägen 7B 
2. Bilagor: KS Del av Hedagården 1:7 kontrakt 2012, KS Ansökan 

hyresnämnden, KS Göteborg HN 4958-21 Aktbil 25, KS Göteborg HN 
4958-21 Slutligt beslut 2022-03-23, KF LFF begäran att HN skall yttra sig 
om marknadshyra, KF LFF jmf mellan avtal Hedagården, bilaga1, KF LFF 
mall för jämförelsehyror ifylld, bilaga 2  
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§ 86 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

Utbyggnad på Pantängen 25 samt svar på återremiss 
Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 64, B 1735) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Förklara återremissen besvarad, och konstatera att Servicenämnden kan gå 
vidare med, i Borås Stads budget 2020, beviljat projekteringsuppdrag för 
utbyggnad på Pantängen. 
 
Servicenämnden får i uppdrag att komplettera beslutet i Borås Stads budget 
2020, att för nämnda investering avsätta 53 miljoner kronor, med en 
uppdaterad kostnad för projektet. 
 
Ge Kommunstyrelsen i bemyndigande att efter kompletterande projektering 
godkänna att investeringen genomförs upp till en total kostnad av 61 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning på högst 15 procent jämfört med 
ursprunglig budget. 

Reservation 
Mot beslutet 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 173 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Förklara återremissen besvarad, och konstatera att Servicenämnden kan gå 
vidare med, i Borås Stads budget 2020, beviljat projekteringsuppdrag för 
utbyggnad på Pantängen. 
Servicenämnden får i uppdrag att komplettera beslutet i Borås Stads budget 
2020, att för nämnda investering avsätta 53 miljoner kronor, med en 
uppdaterad kostnad för projektet. 
Ge Kommunstyrelsen i bemyndigande att efter kompletterande projektering 
godkänna att investeringen genomförs upp till en total kostnad av 61 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning på högst 15 procent jämfört med 
ursprunglig budget. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Förklara återremissen besvarad, och att investeringsbeslutet avskrivs 
utan vidare åtgärd. Att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att, tillsammans 
med Servicekontoret, analysera och peka ut vilka områden i Borås som skulle 
kunna utgöra Servicekontorets framtida placering.     

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden fattade i augusti 2019 beslut om en investeringsframställan för 
att bygga ut för nämndens egen verksamhet på fastigheten Pantängen 25. 
Kommunfullmäktige beviljade i november samma år (i Borås Stads budget för 
2020) ett projekteringsuppdrag, och avsatte i investeringsbudget totalt 53 mnkr 
för projektet. 
 
Under våren 2020 pågick överläggningar om stadens framtida samlade behov av 
kontorslokaler, vilket resulterade i ett förslag till Kommunfullmäktige i augusti 
2020 att lyfta bort objektet Pantängen ur Borås Stads investeringsplan. Detta 
beslut återremitterades av Kommunfullmäktige. Frågan har därefter beretts 
politiskt, bland annat utifrån framtida lokalbehov för gymnasieskolan och det 
förändrade läget när det gäller lediga lokaler på Kyllared.   

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för utbyggnad på Pantängen 25 från Service-

nämnden  
 
Yrkanden 
Stefan Lindborg (V), Hasse Ikävalko (M), Micael Svensson (S) och Tom 
Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
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 1.    
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§ 87 Dnr KS 2022-00192 1.1.2.25 

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
samordningsförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 65, B 1745) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar för sin del styrelsen för Sjuhärads 
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) och Cecilia Andersson (C) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).  
För Cecilia Andersson (C) tjänstgör saknas ersättare.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 150 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktige beslutar för sin del styrelsen för Sjuhärads 
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2021 för Sjuhärads 
samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Resultatet för 2021 är 93 tusen kronor och det egna kapitalet uppgår till 3 750 
tusen kronor. Samordningsförbundets medlemmar ska var för sig pröva om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021för Sjuhärads samordningsförbund 
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§ 88 Dnr KS 2022-00295 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 66, B 1782) 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Ekström (L) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Anne-Marie Ekström (L) tjänstgör Linda Pålemo (L).    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 163 
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunalt partistöd 2022 till Liberalerna i Borås kan utbetalas.   

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna 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 Liberalerna i Borås 
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§ 89 Dnr KS 2022-00354 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 67, B 1785) 

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

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 164 
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunalt partistöd 2022 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.    

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna 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 Sverigedemokraterna i Borås 
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§ 90 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

Remissvar inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 
miljöbalken av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, 
en del av nya stambanor 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 68, B 1791) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt det 
alternativ som har rangordnats först av Trafikverket.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 183 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Borås Stad tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad enligt det 
alternativ som har rangordnats först av Trafikverket.   

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba 
regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Järnvägen är en etapp i utbyggnaden av 
nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Regeringen har 
beslutat att utbyggnaden på sträckan mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. Trafikverket centralt ansvarar för 
att bereda tillåtlighetsärenden av detta slag åt regeringen. I beredningen ingår 
bland annat att genomföra remiss av det underlag som avses ligga till grund för 
regeringens prövning. 
 
Efter genomförd remiss kommer Trafikverket med eget yttrande överlämna 
ärendet till regeringen för prövning. De handlingar som ingår i 
tillåtlighetsärendet är lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning samt 
det övriga underlag som behövs för tillåtlighetsprövningen. För regeringens 
ställningstagande fordras därutöver en bred belysning utifrån olika aspekter. 
Syftet med beredningsremissen är att utvalda remissinstanser ska ge stöd för 
regeringens avvägningar genom att bidra med argument utifrån sitt speciella 
perspektiv och på så vis ge ärendet en sådan bred belysning. 
 
Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation 
för järnvägsutbyggnaden en granskning av den lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. Granskningen är ett led i den 
ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av 
lokaliseringsutredningen och att lämna allmänna synpunkter. 
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Lokaliseringsutredningen ska ge underlag för val av sträckning för järnvägen 
samt utgöra grunden för regeringens tillåtlighetsprövning. Utredningen ska 
redovisa alternativa lokaliseringar och järnvägens huvudsakliga utformning samt 
konsekvenser för miljö, trafik, ekonomi m.m., så att alternativen kan jämföras 
med varandra och med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen nybyggnad sker. 
Målsättningen är att finna och lyfta fram sådana konsekvenser som skiljer 
alternativen åt. Lokaliseringsutredningen och tillåtlighetsprövningen syftar 
däremot inte till att lägga fast detaljer avseende järnvägens utformning, tekniska 
lösningar, skyddsåtgärder och försiktighetsmått eller dylikt. Under förutsättning 
att regeringen tillåter verksamheten kommer järnvägsplaner att upprättas. I 
järnvägsplanerna kommer järnvägens utformning, markintrång, skyddsåtgärder 
m.m. att redovisas mera detaljerat.       

Beslutsunderlag 
1. Beredningsremiss missiv 1 2022-03-03      

Yrkanden 
Andreas Exner (SD), Annette Carlson (M), Ulf Olsson (S), Tom Andersson 
(MP), Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 91 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

Svar på granskningsremiss för ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 69, B 1797) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och 
översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut 
uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot 
Ulricehamn och Jönköping. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Maria Lindgren (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 182 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet och 
översänder skrivelsen till Trafikverket. Vid fortsatt lokaliseringsarbete österut 
uppmanar Borås Stad Trafikverket att studera möjligheten av triangelspår mot 
Ulricehamn och Jönköping. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Borås Stad tillstyrker av Trafikverket rangordnat alternativ 1 i sin helhet 
och översänder skrivelsen till Trafikverket.     

Sammanfattning av ärendet 
Lokaliseringsutredningen av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är nu 
framme vid granskning tillsammans med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till 
järnvägsplaner. Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för 
tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där regeringen beslutar om det är 
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tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen i så 
fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där Trafikverket utreder exakt var 
järnvägen ska gå inom korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av 
Trafikverket. Projektet omfattas av krav på specifik miljöbedömning enligt 6 
kap. miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götaland godkännande 
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande projekt Göteborg-Borås, del av nya 
stambanor den 25 februari 2022.     

Beslutsunderlag 
1. Granskningsmissiv mars 2022 2022-03-03    
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

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 2. 
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§ 92 Dnr KS 2020-00275 3.3.4.0 

Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg-Borås, en 
del av nya stambanor 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 70, B 1807) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Godkänna avsiktsförklaringen i sin helhet. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Maria Lindgren (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 181 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Godkänna avsiktsförklaringen i sin helhet. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avstyrker avsiktsförklaringen i sin helhet.    

Sammanfattning av ärendet 
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande 
samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära samverkan, samarbete och 
samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både 
under den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att 
skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter och för en långsiktig användning 
av den nya järnvägen. 
 
En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och 
genomförande av Göteborg–Borås. I avsiktsförklaringen beskrivs en samlad 
målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå. Vidare 
beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-Borås samt, 
i § 5, parternas gemensamma utgångspunkter och intentioner inför den fortsatta 
samverkan. 
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Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang 
Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en 
övergripande nivå tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta samverkan och 
därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för samtliga 
parter. 
 
Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en 
snar byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella 
negativa effekterna. Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter 
och intentioner avseende samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en 
avgörande förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya 
stambanor, på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån 
vad som i avsiktsförklaringen beskrivs i § 2 Samlad målformulering.           

Beslutsunderlag 
1. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
2. Missiv Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg Borås 2022-03-14 
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

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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§ 93 Dnr KS 2018-00920 1.1.1.1 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera 
demokratin - införande av deltagarbudgetar 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 71, B 1819) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 149 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 
Heiti Ernits (MP) har 2011-04-27 inkommit med motion till Kommun-
fullmäktige ”Att vitalisera demokratin - införande av deltagarbudgetar”. 
Förslaget är Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att 
etablera deltagarbudgetar i den kommunala beslutsprocessen i Borås Stad. 
Motionen har ej skickats på remiss. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
för medborgarinflytande arbetar brett för ökat inflytande för boråsare, 
däribland med medborgarbudgetar av olika slag. Gruppen skrev i sin 
verksamhetsplan för 2021 att Stadsledningskansliet ska ”skapa förutsättningar i 
budgetprocessen för en medborgarbudget och föra in det in nya ”Styr- och 
ledningssystemet”. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 att fastställa 
”Borås Stads styr- och ledningssystem”. Där anges att varje nämnd har 
möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad medborgar-
budget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja dessa medel för 
att genomföra ett initiativ.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP): Att vitalisera demokratin – införande av 

deltagarbudgetar 
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§ 94 Dnr KS 2019-00607 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 72, B 1828) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 154 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler anmäldes i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 116. Motionären yrkar på att avgiftsfria 
resor i kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 
på samma villkor som för ålderspensionärer. 
 
Idag reser ålderspensionärer gratis i kollektivtrafiken i Borås under vissa tider. 
Det är en bra reform som ger möjligheter för dem med små ekonomiska 
marginaler att leva ett mer aktivt liv. Vänsterpartiet vill att samma villkor ska 
gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Att kunna ta sig till olika 
platser i kommunen med kollektivtrafik, utan att en låg inkomst sätter hinder 
för det, är viktigt för att kunna delta i samhället på olika sätt: ta sig till 
föreningsaktiviteter, åka till biblioteket eller besöka en vän. Vänsterpartiet vill 
bygga ett Borås som är bra för alla, inte bara för några få. Avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning är ett steg på 
vägen mot en sådan kommun, en reform som kommer öka jämlikheten mellan 
boråsare. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi - Att avgiftsfria resor i 
kollektivtrafiken ska gälla för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning på 
samma villkor som för ålderspensionärer.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för fler, 2019-06-18   
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§ 95 Dnr KS 2019-00703 1.1.1.1 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): 
Landsbygdssäkra politiska beslut 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 73, B 1832) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen förklaras besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 165 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen förklaras besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 
lämnat in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en checklista 
för att landsbygdssäkra de politiska besluten som tas i kommunen innan 
besluten fattas. Motionen har inte skickats på remiss. 
 
Sedan år 2013 har det skett mycket kring landsbygdsutveckling i Borås. 
Kommunen har bidragit till att fler aktörer är delaktiga vid underlag och 
analyser inför förestående beslut. Strukturen med ortsråd är ett exempel där 
samarbetet har formerats kring de fyra serviceorterna.  
 
Som hjälp i det strategiska planeringsunderlaget för fysisk planering har 
invånarna i och runt serviceorterna deltagit i en omfattande digital enkät-
undersökning. Personal inom kommunens förvaltningar har ökat samarbetet 
mellan sina ansvarsområden. Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen 
fick 2022 i uppdrag att utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling 
utifrån arbetet i tidigare utredning. En särskild förvaltnings-
övergripande samverkansgrupp med berörda förvaltningar håller på att 
formeras för detta arbete. 
 
Under 2020-2021 har fokus på landsbygdens problem och möjligheter ökat 
genom pandemin, där allt fler kunnat arbeta på distans och även flyttat till och 
startat nya verksamheter i landsbygden. Därigenom har problem upp-
märksammats i landsbygden till exempel där det saknats dugliga vägar. Det 
ömsesidiga beroendet mellan stad och land har aktualiserats genom många 
samhällshändelser som påverkar stad och land delvis olika men där kommun-
totalen berörs av hur man agerar. Verksamheter som varit beroende av 
besökare, turister och matgäster med mera har uteblivit under pandemin, såväl 
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på landet som i staden. Klimateffekter med torka och översvämningar har blivit 
påtagliga. Ökade elpriser och drivmedelspriser ha ovanpå detta drabbat 
landsbygden extra. 
 
Politiken har även genom en ortsrådsmiljon förbättrat möjligheterna till 
samarbete, både för generell utveckling och för identifiering av komplexa 
utmaningar. Medel för lokal utveckling frigör ytterligare möjligheter i samma 
anda. Kort sagt har fler blivit medvetna om behovet av samarbete och 
samverkan har samtidigt ökat. Samtidigt har komplexiteten ökat, vilket gör att 
det inte blir effektivt att utforma en speciell checklista för landsbygdssäkring, 
utan istället bör verksamheterna fortsätta med de sektorsövergripande 
samarbetet som pågår och politikerna bör hållas informerade.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Landsbygdssäkra politiska 

beslut 

Yrkanden 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 96 Dnr KS 2020-00516 1.1.1.1 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl 
(KD) och Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte äga 
produktionsskog i Tranemo 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 74, B 1837) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Mattias 
Karlsson (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Paul-Andre Safko (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Maria Lindgren (SD), Crister Spets (SD), Olle Engström 
(SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist 
(SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif 
Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 167 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) mot 
beslutet.    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Arvidsson (KD) med flera har, i motion daterad 2020-06-20, föreslagit 
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige 
med förslag på försäljning av hela eller väsentliga delar av kommunens innehav 
av produktiv skogsmark i andra kommuner. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion.  
 
Stadens markinnehav i andra kommuner är välmotiverat, utifrån flera faktorer. 
Huvuddelen av Borås Stads produktionsskog i andra kommuner är samlad 
kring Hofsnäs i Tranemo kommun, och där insprängd i marker med mycket 
stort rekreationsvärde för boråsare.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson 

(KD), Magnus Sjödahl (KD) och Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte 
äga produktionsskog i Tranemo 

 
Yrkanden 
Kjell Hjalmarsson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

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 4. 
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§ 97 Dnr KS 2021-00657 1.1.1.1 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Tjänstemannaorganisationens 
opartiskhet och objektivitet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 75, B 1844) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.     

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-25, § 166 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-08-26 lämnat in förslaget att samtliga anställda i Borås stad 
samt dess bolag ska genomgå en utbildning som belyser vikten av att som 
tjänsteman vara saklig och opartisk. 
  
Stadsdirektören har som en del i tillitsresan beslutat att Borås Stad som 
organisation ska ha gemensamma principer för hur vi ska agera och hur vi ska 
bemöta varandra och dem vi är till för.  Ett avsnitt i de gemensamma 
principerna är ”Vi som arbetar i en kommun måste agera sakligt och opartiskt. 
Att vara objektiv bidrar till att upprätthålla förtroendet för kommunen och våra 
verksamheter”. Principerna har presenterats för alla förvaltningar och bolag 
med direktiv om att de gemensamma principerna ska gås igenom på 
förvaltningarnas och bolagens samtliga APT. Kommunstyrelsen anser att 
motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och objektivitet   
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§ 98 Dnr KS 2021-00740 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 76, B 1849) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

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

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 142 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen besvarad. 
Nämnderna ges uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter 
behov. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att motionens första 
att-sats bifalles, att motionens andra att-sats är besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 
lämnat in förslaget: 
- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 

verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare. 
- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 

lungräddning. 
 
Motionen besvaras genom att nämnderna ges uppdrag att inventera behovet 
och installera hjärtstartare efter behov. Motionen besvaras genom att samtliga 
anställda årligen går igenom Borås Stads rutin för Första hjälpen och krisstöd 
och att arbetsplatserna i anslutning till det gör en bedömning av kunskapsläget 
kring hjärt- och lungräddning i arbetsgruppen. Det finns alltid möjlighet att gå 
internutbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningarna ges dels löpande 
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under året men det finns också möjligheter för arbetsplatser att utöver dessa 
tillfällen boka en utbildning efter eget önskemål. Information om 
utbildningarna finns på intranätet under kompetensutveckling/utbildningar.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga 

Yrkanden 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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